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  القواعد األساسية

ْرف والُمْعَجمالن   في  حو والص 

 

2017 

 

 هاني محمود على أحمد

 ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة العربية

  

 تنويه                                                                    

التوزيع محفوظة للمؤلف, وال يجوز نشر جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو اختزان جميُع حقوق الطبع والنشر و 

مادته العلمية أو نقله بأي وسيلة كانت ميكانيكية  أو إلكترونية أو بالتصوير أو خالف ذلك دوَن موافقة خطي ة معتمدة من 

 المؤلف أو من يمثله.

 

 التواصل    

 لمالحظات يُرَجى التواصل مع المؤلف من خالل البريد اإللكتروني:للتعليقات وإبداء ا             

hanimahmoud73@gmail.com 
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 اإلهداء

 

 ب ِّيإلى هبة ر

 واستجابة دعوتي 

 رفيقة دربي

 وأم أوالدي 

 وزهرة حياتي

 زوجي الغالية

 الخير ل  ن ِّي كُ ا هللاُ عَ اهَ زَ جَ 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

 

لَّى هللاُ عليه ص   –الحمدُ هللِ الذي بنعمتِه تتمُّ الصالحاُت، والصالة والسالُم على نبيِه الكريم 

ْن ت ِبعهم بإْحس اٍن إلى يوِم الدين.وعلى آِله  -وسلَّم ْحبِه وم   وص 

م( لطال القواعد األساسية فيفهذا كتاُب ) مرحلة ما بعد التعليم  بِ النَّحو والصَّرف والُمْعج 

           ،البالد العربية مرحلة التعليم الثانوي ق عليها في بعِض طل  المرحلة التي يُ وهي  األساسي.

 الثاني عشر.الصف العاشر إلى الصف ها إلى طالب الصفوف من وفي بعضها اآلخر يُشار ب

فيد بين أيدي بمثابة الُمختص ر المُ  في ثوٍب قشيٍب وُحلٍة بديعة ليكون   الكتاب وقد تمَّ إخراجُ 

هم التعليمية، آِخذا بأيديهم إلى دروِس النَّحو والصَّرف أبنائنا وبناتنا في هذه المرحلة الدقيقة من حياتِ 

 ها.وأيسرِ  م من أوجِز األبوابِ والُمْعج  

   ال يعرفه شاق   وقد ُروِعي في الكتاب أْن يجمع  بين العُْمِق واإليجاز في آٍن واحد، وهو أمر  

ن اختبر  مشقَّة الجمعِ بين المعلومة الشاملة واإليجاز الوافي.   إال م 

الكتاب في صورته التي جاء ما أعان  على إنجاز هذا  والجهدِ  من الوقتِ  -تعالى – وقد هيَّأ هللاُ 

 عليها آملين من هللا تعالى أْن يلقى القبول واالستحسان.

م فصولفي سبعة  وجاء الكتابُ       ، تجمع في ثناياها بين دروس النَّحو والصَّرف والُمْعج 

بحيُث تشكل زادا متكامال من الدروِس يمدُّ الطالب  بأساٍس متيٍن من الفهم والمعرفة النحوية 

             على سبيل المثال،  رفية والُمعجميَّة دون  الدخول في تفاصيل  ال طائل  له من ورائِها.والص

منا للطالِب االسم  في معظم لم نفرق بين التناول النحوي لالسم وبين التناول الصرفي له، وإنما قدَّ 

ما يعنينا  وذلك ألنَّ  ؛فاعل حاالته التي ي ِردُ عليها، سواء أكان فاعال أم مفعوال أم مصدرا أم اسم  

بحيُث يسهُل  ،بين االسم وغيره من فعٍل أو حرف بالدرجة األولى هو قدرة الطالب على التمييزِ 

من تناول  –فيما بعد  –من الخلِط بينها. وهو ما يمكنهم  منها بشكٍل ُمستقل يمنعُ  عليهم تناوُل كل قسمٍ 

  تلك األقسام مجتمعة.

ل  –واألسماء  –واألفعال  –هي: الحروف  السبعة للكتاب الفصولو  –واألساليب  –والُجم 

 والكشف في المعجم، واإلبدال واإلدغام واإلعالل. ،الوزن الصرفي :ومتفرقات تشمل –والمشتقات 

للدروس النَّحوية  - ، والنماذج اإلعرابيةباألمثلة التوضيحيةا ق  رف  مُ  –رضا نظريا ع   الكتابُ  ميقد  حيث 

ة  لمعظمُم بالتكثيِف واإليجاز، والشمول سِ يت   رض  ع  ، وهو ةوالصَّرفيَّ  ر  على الموضوعاِت الُمقرَّ

 طالب صفوف ما بعد التعليم األساسي. 
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يلحق بقسم  بعلم اإلمالء، اخاص ايسير اجزء الكتاب وقد رأينا من تمام الفائدة تضمين

لهمزة بنوعيها في ضبط الوصل؛ وذلك ألهمية هذه ا همزة القطع وهمزة وهو أحكامُ  األحرف،

 من الحرف واالسم والفعل التي عليها مدار تقسيم الكلمة في اللغة العربية. ل ٍ الكتابة في كُ 

        الطالُب من خاللها التدرب  بمجموعة من التدريبات العملية يستطيعُ  وقد ُختم  الكتابُ 

 .على الدروس التي احتواها الكتاب

بهذا الكتاب، وأْن يُحق ِق  ما وِضع  له من أهداف التيسير واإلفهام نسأُل هللا  تعالى أْن ينفع  

لنا نورا وُمعينا  مها الثري. آملين منكم دعوة خالصة بظهر الغيب تكونُ ج  عْ لقواعد لغتنا العربية ومُ 

ْن أت ى هللا  بِقلٍب س ِليم.يوم  ال ينفُع م     ال  وال ب نُون إال م 

 هاني محمود علي                                                                            

 2017يناير مسقط في                                                                        

                                                                   

hanimahmoud73@gmail.com 
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 تمهيد:

 

 النحو العربي يدرس الجملة المفيدة, وهي التي تعطى معنى مفهوما.

والجملة المفيدة تتكون من مجموعة كلمات، وحين تدخل الكلماُت في جمل تنشأ بينها  

           )المفعول بأنواعه( عالقات تمثل وظائفها النحوية، مثل: الفاعلية )الفاعل( والمفعولية 

 والخبر وغيرها.  واالبتداء )المبتدأ( 

 وكل كلمة من هذه الكلمات ال تخرج عن كونها واحدة من ثالثة أنواع: 

 

 هو الذي يربط بين الكلمات، وليس له معنى بمفرده، وإنما يكتسب معناه )حرف(: -1

 ......إلخ(إنَّ  –و   –يا  –حين يأتي في جملة. نحو: )في           

  –مضارع )حاضر(  –ماِض {هو الذى يدل على حدث، في زمن معين  )فعل(: -2

 . }أمر )مستقبل(         

 ُخْذ( –ْعل م ي   –ى ش  نحو: )م           

 لَّ على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو شيء معنوي، نحو: هو ما د   )اسم(: -3

 ع ْدل(. –جبل  –شجرة  –أسد  –)على          

 

 والجملة المفيدة نوعان: 

 هي التي تبدأ باسم، ولها ركنان: )المبتدأ والخبر(.  جملة اسمية:

 هي التي تبدأ بفعل، ولها ركنان: )الفعل والفاعل(. جملة فعلية:

 

 والوظيفة األساسية للنحو هي توضيح المعنى، حيث يُقال: )النحو فرع المعنى( ففي قولنا:

ق البائع الرجل( قد ال ْن. هل البائعُ  )س ر  ْن سرق  م  ؟  و  هُ  نعلم م                            الذي سرق  الرجل 

 ؟البائع   ق  ر  أنَّ الرجل  هو الذي س   أو

أي الذي  )الفاعل( أي الذي سرق. ومن )المفعول به(  نْ النحو ليوضح لنا م   وهنا يأتي دورُ 

.ُسرِ  )حركات( تدلُّ على  عالماتِ  استخدامِ  النحو على ولكي يتضح المعني فقد اصطلح علماءُ  ق 

           الضمة عالمة رفع تدلُّ على الفاعل، فلو وضعنا تلك الضمة على )البائع( إنَّ  ذلك، فقالوا:
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                    ه المسروق. لدلَّ ذلك على أنه السارق، وفي هذه الحالة نضع )الفتحة( على )الرجل( لندلَّ على أنَّ 

                         ة على الرجل، لصار هو السارق، والبائع هو المسروق، ا الضمَّ وضعنا لو أمَّ 

 تلك العالمات في توضيح المعنى المقصود. أمثالُ  مُ ستخد  وهكذا تُ 

 

        ففي الجملة التالية: ة الكلمة, نيَ بِّ  ا علم الصرف, فوظيفته األساسية هي تحديدُ أم  

:  ( يخبرنا علمُ كتب)استخدم الُمعل ِم الم    النحو بأنَّ

 مفعول به.  :المكتبوفاعل،  :المعلموفعل ماض،  استخدم:

 ح لنا اآلتي:رف إلى بنية كل كلمة من الكلمات السابقة، فيوض ِ الصَّ  بينما ينظر علمُ 

 الفعل )استخدم( هو فعل: مزيد )يتكون من أحرف أصلية وأحرف زائدة(  إنَّ  -

 اسم فاعل لفعل غير ثالثي يدلُّ على من قام بالفعل،  كلمة )الُمعل ِم( هي إنَّ  -

 هو )علَّم (. والمقصود بالفعل هنا    

( ليدلَّ على المكان. كلمة )الم   إنَّ  -  كتب( هي اسم مكان، ُمشتق من فعل ثالثي هو )ك ت ب 

 

 –ب ت  أما المعجم اللغوي, فهو كتاب جامع أللفاظ اللغة العربية ومعاني تلك األلفاظ, ويُرَ 

 تبعا لحروف الهجاء, فيبدأ بالهمزة ثم الباء ثم التاء, وهكذا -غالبا 

ى أحد األلفاظ أو معرفة الضبط )التشكيل( عن  في عدة أمور، منها: معرفة م   مُ عج  ويستخدم المُ 

 الصحيح ألي لفظ،  أو معرفة جمع اللفظ أو مفرده، أو األصل الذي ينتمي إليه اللفظ.

ى مادة اللفظ، نحو:  أصل   م ينبغي أن نعرف  ج  عْ من المُ  ولكي نستفيد   اللفظ أو جذره اللغوي أو ما يُسمَّ

 )استخراج( جذرها اللغوي )خرج(.  أما )تواصل( جذرها اللغوي )وصل(.

        ولالستفادة من المعجم اللغوي وتوظيفه ينبغي أن نعرف طريقة الكشف في المعجم 

         لف من معجم آلخر، تبعا للنظر في أواخر جذر الكلمة تلك الطريقة تخت الذي نستخدمه؛ ألنَّ 

 لخاء( وفي بعضها اآلخر نكشفُ أو أوائلها، ففي بعض المعاجم نكشف عن كلمة )خرج( في باب )ا

 في باب )الجيم( تبعا للمعجم المستخدم. عنها
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 األول: الحرف لالفص

 

  معناه  وإنما يكتسبُ  بمفرده،وليس له معنى  الكلمات،هو الذي يربط بين  مفهوم الحرف:

 ال(. –على  –إلى  –يا  –مثل: )و  ملة.جُ  فيحين يأتي 

ى حروف  بهذا المفهوم تُس   والحروفُ  ها في جملة معناها من دخولِ  المعاني؛ ألنها تكتسبُ  مَّ

ى حروف  الهجاء التي تُبن  حروفِ  ميزها عنفيدة. وهذا يُ مُ   المباني.  ى بها الكلمات، وتُسمَّ

    هجائي واحد )الباء أو الكاف(  ون من حرفٍ بمفهومه النحوي قد يتكَّ  الحرف   ومن ثمَّ فإنَّ 

          ح ( وصوال إلى خمسة أحرف، على النحو الموضَّ لنْ  –ن من حرفين هجائيين )لْم وقد يتكوَّ 

  الي:في الجدول الت

 

 :الحروف من حيث العدد أنواعُ 

 الحروف 

 الهمزة، الباء، التاء، السين، الفاء، الكاف، الالم، الواو أحادية

 أل، أم، أْن، إْن، بْل، قد، لو، هلْ  ثنائية

، ن ع م ثالثية ، سوف، ع ل ى، لْيت  ، أنَّ  إذا، أال، إلى، إنَّ

ا، حتَّى، كأنَّ  رباعية ا، أمَّ ، إمَّ  ، لعلَّ إذ ما، إالَّ

 إنَّما، أنَّما خماسية

 

 أنواع الحروف:

 " قوله تعالى: "فهل أنتم شاكرون هل( فينحو: ) واألفعال،ا يدخل على األسماء م   -1

ْصمِ وقوله تعالى:     .(8 األنبياء:)           .(21 ص:)" "وهل أتاك  نبأُ الخ 

 كمرزقُ  السماءِ  يفي قوله تعالى: "ف( كما يفِ نحو: ) فقط،ا يختصُّ باألسماء م   -2

 (.22)الذاريات: " وما توعدون        

د: د ولم يُول د"يلِ  قوله تعالى: "لمْ  فينحو: )لْم(  باألفعال،ا يختصُّ م   -3 م   .(3 )الصَّ

  

 آخرها يلزم حالة واحدة حيث إنَّ  اإلعراب،وجميع الحروف تكون مبنية ال محل لها من 

(  ،تتغيرال   الفتح ال محلَّ له من اإلعراب. حرف مبنى على فهينحو: )إنَّ
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 الحروف الناسخة )إن  وأخواتها(

 

              ها،اسم  ى مَّ س  ويُ  االسم،فتنصب  االسمية،خة تدخل على الجملة ناسِ  هي حروف  

 ها.ى خبر  مَّ س  ويُ  ،الخبر  وترفع 

 .(النصب)إلى  (الرفع)ر( حكم المبتدأ من غي ِ : تُ أيألنها تنسخ ) ؛(ناسخة)ت مي  وسُ 

  :التي تعمل عمل ها إنَّ ومن أخوات 

 .(لَّ )للترجيلع    -ليت  )للتمني(  -كأنَّ )للتشبيه(  -( لكنَّ )لالستدراك –أنَّ )للتوكيد( 

 

 (ليت  زيدا قائما)في الممكن، نحو:  ي يكونُ ، أنَّ التمن ِ يي والترج ِ التَّمن ِ والفرق بين 

 ي فال يكون إال في الممكن.ا( أما الترج ِ وفي غير الممكن، نحو: )ليت  الشباب  يعودُ يوم

 ا(ن حمُ والفرُق بين الترجي واإلشفاق، أنَّ الترجي يكون في المحبوب، نحو: )لعلَّ هللا  يرْ 

 .في المكروه، نحو: )لعلَّ العدو يقدم( يكون واإلشفاق

 

 ويعرب ما بعدها ها( فإنها تكفـُّها )تمنعها من العمل(ا( الزائدة على )إنَّ وأخواتِ وإذا دخلت )م  

 نحو:  مبتدأ وخبرا. 

 اإلسالُم(  ا الدينُ م  إنَّ )

 الزائدة كفَّت )منعت( إنَّ عن العمل(. ألن ما خبر،: اإلسالم مبتدأ،: الدين)

  .(171 )النساء:إنَّما هللاُ إله  واحد " "ونحو: 

 عن العمل(. (إنَّ )الزائدة كفَّت )منعت(  (ما)ألن  خبر،: إله مبتدأ،: هللاُ )

 ( فإذا دخلت عليه )ما( جاز إعمالها أو إلغاؤها.ويستثنى من هذه القاعدة )ليت  

 

        (إنَّ محمد ا لقوى  ): زحل قة( نحوالمُ الالم )تسمى  (الم)استعمال  (إنَّ )خبر  فير كثُ ي  و

جود ولكن مع و الجملة،أول  فيها أن تكون وكان حقُ  التوكيد، فيدُ ألنها تُ (؛ زحل قةالمُ )وسميت ب 

حل ق هذه الالم ) ،كرهوا الجمع  بين حرفين بمعنى واحد (إنَّ )حرف التوكيد     ر( خَّ ؤ  : تُ أيلذلك تُز 

(. وأجاز الكوفيون دخول   .(إنَّ )بعيدا عن            ها وال تدخل هذه الالم على خبر باقي أخوات )إنَّ

( نحو:   في خبر )لكنَّ
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ِ ليلى عواذلي       ولونني في حُ يلومُ   دُ ـلَعَميها ـــــــــب ِ ي من حُ ـــكننب 

 ها في خبر )أمس ى( نحو: ذَّ زيادتُ ا ش  كم  

ال ى، فقالوا: كيف  سي ِدُكم؟      فقال من ُســــئِلُوا: أمس ى  وا عج  رُّ  لمجهودام 

 وشذَّ زيادتها في خبر المبتدأ، نحو:

قبةشْهرب ه        ترضى من اللحِم بعظِم ال لعجوز  أمُّ الُحل ْيِس   رَّ

 

 وجوب تقدُّم خبر إن  وأخواتها:

 يجب أن يتقدم خبر إنَّ وأخواتها على اسمها في حالتين: 

 

ها(.                  إذا كان في االسم ضمير   -1  يعود على بعض الخبر، نحو: )إنَّ في األرِض كنوز 

 .فال يجوز تأخير )في األرض( لئال يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة         

ا" ع  ها نكرة وخبرها شبه جملة، نحو "إنَّ م  إذا كان اسمُ  -2  (.6)الشرح:  العُْسِر يُْسر 

 

 جواز تقد م خبر إن  وأخواتها:

    شبه جملة واسمها معرفة،  إنَّ وأخواتها على اسمها إذا كان الخبرُ  يجوز أن يتقدم خبرُ 

( حيث يجوزُ الخبر، نحو: )إنَّ في  على بعِض  يعودُ  وليس في االسم ضمير             العمِل االنتصار 

 أن نقول: )إنَّ االنتصار  في العمل(. 
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( وفتحها:   كسُر همزة )إن 

( مكسورة في الحاالت اآلتية:  تكون همزة )إن 

o ( :إن  إذا وقعت في أول الجملة. نحو )وإذا وقعت في بداية جملة الخبر، نحو: هللا  معنا 

 ئم(.قا إنه)زيد           

o إِّن ِّيق ال  بعد القول. نحو: " إذا وقعت  ِ ( (30)مريم: " ع ْبدُ ّللاَّ  بشرط أن تقع )إنَّ

ت، نحو:          في جملة محكية بالقول، فإن لم تحِك به، بل أجري القول مجرى الظن فُِتح 

 زيدا قائما؟( أي: أتظن؟ أن  )أتقوُل          

o ي خبرها الالم. نحو: إذا وقعت في أول جملة جواب الق س م، وف   

 محمد ا لصادق(. إن  )وهللا         

o  محبوب( إن هإذا وقعت في أول جملة الصلة )بعد اسم موصول(. نحو: )جاء الذي 

ا ونحو: "          آت ْين اهُ ِمن  اْلُكنُوِز م  ةِ  إِّن  و  هُ ل ت نُوُء بِاْلعُْصب ِة أُوِلي اْلقُوَّ ف اِتح   .(76)القصص: " م 

o ( ونحو:محبوب   إن هوقعت في أول جملة الحال. نحو: )جاء الرجُل و إذا 

إذو أمل(    ونحو: " إن ِّي)زرته و          ن  اْلُمْؤِمِنين  ل ك اِرُهون   ن  و   .(5)األنفال: " ف ِريق ا م ِ

o  م فلنتفق(.هِ الموضوع مُ  إن  إذا وقعت بعد )حيث(، نحو: )حيث 

o (13 )البقرة:هم السفهاء"  مإن هُ ، نحو: "أال إذا وقعت بعد "أال" االستفتاحية. 

 

( مفتوحة:  وتكوُن همزة )أن 

 من اإلعراب،  له موقع   ( يكونُ مصدرا مؤوالها )ها وخبرِ نت مع اسمِ إذا كوَّ 

 (. أنك ناجحفي أول الجملة مطلقا. نحو: )يسرني  مع مالحظة أنها ال تقعُ 

        

(  ويجوز فتحُ   االتِّ اآلتية:الحَ  ها فيكسرُ  وأهمزة )إن 

o  زيدا قائم (. إن  إذا وقعت بعد )إذا( الفجائية، نحو: )خرجُت فإذا 

o إذا وقعت جواب قسم، وليس في خبرها الالم، سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية 

 زيدا قائم( أو غير ملفوظ به، نحو: إن  والفعل فيها ملفوظ به، نحو: )حلفُت           

 زيدا قائم(. إن  أو اسمية، نحو: )لعمُرك     زيدا قائم(  إن   )وهللاِ           

o  ِْن يأِتنِي  إذا وقعت إنَّ بعد فاء م(. فإن هالجزاء، نحو: )م   ُمكرَّ
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 ال النافية للجنس

( فقد نفت النفاق  عن كل جنس اسمها.  الخبر   فيوتن اسم،يأتي بعدها   نحو: )ال مؤمن  منافق 

 عن كل المؤمنين.

 بثالثة شروط:  (،)إنَّ  عمل    النافية للجنس()ال تعملُ و

  نكرة.ها اسمُ  يكون   أنْ  -1

 فاصل. ا وبين اسمهاال يفصل بينهأ -2

 .ق بحرف الباءب  سْ وأال تُ   -3

  مهملة وال عمل لها سوى النفي. وإذا جاء االسمُ  (ال)تكون  الشروط،من هذه  إذا اختلَّ شرط  ف

  نحو:ر. رَّ ك  مهملة ال عمل لها وتُ  (ال)بعدها معرفة تكون 

 .خبر( خائفون: مبتدأ، :األحرارُ  فقط، النفيملغاة وتفيد  ال:)   (.خائفون وال الثوار ال األحرارُ )

 

 أمثلة:  

 ." ملغاة(الو" الزائد، : اسم مجرور بحرف الباءشك) .مصر عظيمة بال شك -

ال عمل لها " ملغاة الو" ،: خبرخائفون مبتدأ،: األحرار). ال األحرار خائفون وال الثوار -

 .ر(كرَّ وتُ 

 ليس بيننا خائن وال جبان.  -

  " ملغاةالو" في محل نصب خبر ليس،: شبه جملة بيننا بالضمة،: اسم ليس مرفوع خائن)         

 .ر(كرَّ وتُ  ،ال عمل لها          

 

  حالتاناسم ال النافية للجنس له: 

 ما ينصب به،  ى علىن  بْ يُ  مفردا )ليس مضافا وال شبيها بالمضاف(إذا كان  -1

   . (نمقصرو معلمينال )نحو:  ،محل نصب اسم ال النافية للجنس في        

 .محل نصب( في: اسم ال النافية للجنس مبنى على الياء معلمين)                                         

  .علم مهمل   طالبَ إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف يكون منصوبا. نحو: ال  -2

  .علما مهمل   اطالب  ال                                                                       

 : اسم ال النافية للجنس منصوب بالفتحة(طالبا ،طالبَ )                                                 
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  ويكون تقديره ،م من الكالمهِ إذا فُ  (،ال النافية للجنس)يجوز حذف خبر:  

     .عظيمة الشكَّ  رُ صْ قولنا: مِ  ذلك، مثلأو من ذلك  في 

:شَ )    .ذلك( فيوالخبر محذوف تقديره  في محل نصب،اسم ال النافية للجنس مبنى  ك 

  ُنحو:  أخرى،ال النافية للجنس مع أسماء  خبرُ  فُ حذ  وي 

 .ال محالة ( –ال بُد   –ال مفرَّ  –ال مندوحة    –ال جدال     –اء  ر  ال مِ  -)ال ريب  

  معك؟  جالس   نحو: أال رجل   للجنس،يمكن دخول همزة االستفهام على )ال( النافية 

 

ر  لْ ال طالب  عِ إعرابي: )نموذج    (ٍم ُمقص ِ

 إعـــرابـهــــا الكلمة

( ال  تنصب االسم وترفع الخبر. ال نافية للجنس تعمل عمل )إنَّ

 .ألنه مضاف ؛ة نصبه الفتحة الظاهرةوعالم منصوب،النافية للجنس  (ال)اسم  طالب  

 وعالمة جره الكسرة الظاهرة. مجرور،مضاف إليه  علمٍ 

ر    مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. للجنس،النافية  (ال)خبر  ُمقص ِ
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 السيما

 

( تعنى )مثل(، ويكثر استعمالُها في صيغة  السيما مكونة من: ال + ِسيَّ + ما، وكلمة )ِسيَّ

       وهذا التعبير يستعمل إذا كان هناك شيئان مشتركان  ِسيَّان( أي: ِمثالن أو متساويان،المثنى )

      في شيء واحد، ما بعدها أكثر قدرا مما قبلها، واالسم الذي يأتي بعد )السيما( قد يكون مرفوعا 

 أو منصوبا أو مجرورا. 

 

 نوع )ما( المثال

 
 إعراب االسم بعد السيما

 

 حُب الكتب  السيما دواويُن الشعرأ

:نافية للجنس،  ال: ى   اسم ال منصوب،  سِّ

 وهو مضاف، 

 اسم موصول، في محل جر مضاف إليه ما:

 خبر لمبتدأ محذوف دواويُن:

 أحُب الكتب  السيما دواوين  الشعر

 نافية للجنس،  :ال

: ى  مبنية في محل نصب اسم ال، وخبر ال  سِّ

 محذوف، 

 زائدة ما: 

مفعول به منصوب  اويَن:دو

 لفعل محذوف تقديره: أخص

 أحُب الكتب  السيما دواوين ِ الشعر

 نافية للجنس، ال:

: ى   اسم ال منصوب، وهو مضاف،  سِّ

 زائدة ما:

 مضاف إليه مجرور دواوين ِّ:
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 لوَما –لوال 

 

 لهما استعماالن:

  االستعمال األول:

(. فقد امتنع الهجُر أن يكونا دالين على امتناع الشي ْرتُك  ج  ي اُء له  ء لوجود غيره، نحو: )لوال الح 

  (.31)سبأ: " ل ْوال  أ نتُْم ل ُكنَّا ُمْؤِمِنين  : "لوجود الحياء.  ونحو

             وهنا ال يدخالن إال على المبتدأ، ويكون الخبر بعدهما محذوف وجوبا تقديره )موجود(، 

 وال بُدَّ لهما من جواب. 

 إذا كان الجواُب ُمثبتا اقترن  بالالم غالبا، نحو: ف

ا زيد  ألكرمتك(.)لوال زيد  أل  كرمتك( و )لوم 

 كان منفيا لم يقترن بالالم، نحو:  وإنْ 

ا زيد  لم يجيء عمرو(.  )لوال زيد  ما جاء عمرو( و)لوم 

 

ُهْم بِب ْعٍض ل  "  :نموذج إعرابي ِ النَّاس  ب ْعض  ل ْوال  د ْفُع ّللاَّ  (.251)البقرة: " ف س د ِت اأْل ْرضُ و 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غيره. لوال:

 مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة. وخبر المبتدأ محذوف وجوبا تقديره دفُع:

.  )موجود( والتقدير: ولوال دفع هللا الناس  موجود ل س اد  الفسادُ األرض 

 إليه مجرور بالكسرة لفظا )ومحله الرفع ألنه فاعل الدَّفع(مضاف  هللا:

 ويُقاُل: )مجرور لفظا مرفوع محال(. 

 مفعول به منصوب بالفتحة، والناصب له كلمة )الدفع(. :الن اسَ 

 بدل بعض من كل، وهو منصوب بالفتحة. بعَضُهم:
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  االستعمال الثاني:

 ٍذ يتبعهما فعل، نحو: ستعمالن للداللة على التحضيض، وحينئيُ 

ا فعلت  كذا  (.)لوال ضربت  زيدا( و )لوم 

فإْن قصدت  بهما التوبيخ  كان الفعُل ماضيا، وإْن قصدت  بهما الحثَّ على الفعل كان داال على 

ْنُهْم ط ائِف ة  ل ِي ت  المستقبل بمنزلة فعل األمر، نحو قوله تعالى: " يِن ف ل ْوال  ن ف ر  ِمن ُكل ِ فِْرق ٍة م ِ ف قَُّهوا فِي الد ِ

 " عُوا إِل ْيِهْم ل ع لَُّهْم ي ْحذ ُرون  ج  ُهْم إِذ ا ر  ِليُنِذُروا ق ْوم   .أي: لينفروا (122)التوبة: و 

" " ونحو: اِدقِين  ئِك ِة إِن ُكنت  ِمن  الصَّ ال  ا ت أِْتين ا بِاْلم  قالوا: هال تأتينا بالمالئكة شاهدة أي،  (7)الحجر: ل ْوم 

 صدق ما تقول؟لك على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 20 - 
 

 ما الحجازية

 

)يرفع االسم، وينصب الخبر( وذلك في لهجِة أهل الحجاز،  ليس   عمل   يعملُ  هو حرف  

ي ت بالحجازية. ووظيفة )م      المعنى عن الخبر في الزمن الحالي  نفي   ا( أنها تفيدُ ولذلك ُسم ِ

 عند اإلطالق.   

 : خبر ما منصوب(. بشرا: اسم إشارة مبنى في محل رفع اسم ما، هذا) (31)يوسف: نحو: "ما هذا بشرا" 

  (.2)المجادلة: ونحو: "ما ُهنَّ أمهاِتهم" 

هات: ضمير مبني في محل رفع اسم ما، هن  )  : خبر ما منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة(.أم 

  (.8)البقرة: ونحو: "ما هم بمؤمنين" 

 : خبر منصوب لما العاملة عمل ليس(.مؤمنينزائدة، و الباءرفع اسم ما، و : ضمير مبني في محلهم)

 ونحو قول الشاعر:

 الئِــقرف ا له     إذا لْم يُكْن في فعِلـــه والخ  جِه الفتى ش  ُن في و  سْ وما الحُ                

 

 شروط عمل )ما( الحجازية:

1-  . د  إال رُسول  مَّ  خبر(. فهي هنا ال تعمل. رسول:مبتدأ،  محمد:) أال يقع بعدها )إال( نحو: ما ُمح 

 أال يقع بعدها )إْن( الزائدة، نحو: ما إْن الكاذُب محبوب   -2

  : خبر مرفوع(محبوب: مبتدأ مرفوع، الكاذب)

، أما في قولنا:   فهي عاملة. )ما الكاذُب محبوبا(فهي هنا ال تعمل عمل ليس 

 . (: خبر ما منصوبمحبوبا: اسم ما مرفوع، الكاذب)

أن يتصدر المبتدأ يليه الخبر )الذي ليس شبه جملة(، نحو: ما الكاذب محبوبا.     -3

     . (ما محبوب  الكاذبُ )ولكن في قولنا:  : خبر ما منصوب(محبوبااسم ما مرفوع،  :الكاذب)

 يكون اإلعراب كاآلتي:

ر مرفوع( الكاذُب:خبر ُمقدَّم مرفوع،  محبوب:)  . مبتدأ مؤخَّ

 بر شبه جملة، يجوز أن تعمل )ما( عمل ليس أو ال تعمل، نحو: فإذا جاء الخ

 ما للسرور دوام.  

 اسم ما مرفوع(  دوام:شبه جملة في محل نصب خبر ما،  للسرور:عاملة عمل ليس،  ما:)
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 كاآلتي:  نعرب   ويجوز أنْ 

 (.مبتدأ مؤخر مرفوع دوام:شبه جملة في محل رفع خبر ُمقد م،  للسرور:غير عاملة،  ما:)

 الخبر على االسم، نحو: ما المهمُل مؤديا واجب ه  أال يتقدم معمولُ  -4

واجب، مفعول به منصوب، والهاء ضمير  واجبه:خبر ما منصوب،  مؤديا:اسم ما مرفوع،  المهمل:عاملة،  ما:)

 مبنى في محل جر مضاف إليه(. 

 فإذا قلنا: )ما واجب ه المهمل مؤٍد( يكون اإلعراب كاآلتي: 

       واجب، مفعول به منصوب، والهاء ضمير مبنى في محل جر مضاف إليه،  واجبه:عاملة،  غير ما:)

 . خبر مرفوع( مؤٍد:مبتدأ مرفوع،  المهمل:

 

 ، نحو: واإلهمالُ  اإلعمالُ  شبه جملة جاز   مُ المتقد ِ  فإن كان المعمولُ         

         .)  )ما في الشر ِ أنت راغبا( ويجوز )راغب 

 

 

 

 

 

 

 طفق

 ى )فاء التزيين(.مَّ س  دة الياء، هي حرف بمعنى )حسب( وتأتي مقرونة بفاء تُ فقط: غير مشدَّ 
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 حروف االستفهام

 

 ويحتاج االستفسار إلى جواب. ما،حروف تستعمل لالستفسار عن شيء  هي

 : هيوحروف االستفهام 

ُم بهحرف   )هل(: -1  ـعند اإلثبات ب ويكون الجواب المثبتة،عن مضمون الجملة  يُستفه 

 نحو: هل حضر على؟)ال(.  ـب النفيحالة  في)نعم( و         

 : حرف استفهام مبنى على السكون. إعرابه         

 

ُم بهحرف   )أ(: -2  (،ويكون الجواب )نعم( أو )ال المثبتة،عن الجملة  يُستفه 

 رس؟ هذا الد نحو: أقرأت   حرف استفهام مبنى على السكون.  ويعرب:          

 .(استفهاما منفيا)فيسمى االستفهام  المنفية،دخل )أ( على الجملة وقد ي         

اِب اْلِفيلِ نحو: "          بُّك  بِأ ْصح   .(1)الفيل :" أ ل ْم ت ر  ك ْيف  ف ع ل  ر 

  

 .النفي( عند النفي)نعم + حرف  اإلثبات، وويكون الجواب ب )بلى( عند 

  نعم لم ألعب :باإلثبات: بلى لعبت   / الجواب بالنفيالجواب     تلعب؟: ألم نحو

 

؟  هل) ( عنأوتختلف همزة االستفهام )  ( بأننا نستعمل معها )أم( فتقول: أحضر علىُّ أم حسن 

؟    ؟   والصواب: هل حضر علىُّ أو حسن   ومن الخطأ أن نقول: هل حضر علىُّ أم حسن 

 

 

 :تنبيه

 وف نتناولها في فصل األسماءوس, هناك أسماء تُستخدم لالستفهام
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 :أنواع همزة االستفهام

 

 لهمزة االستفهام نوعان:

 نحو: أتتقن يا أحمد صناعة الطب؟ ،وتستخدم للسؤال عن )النسبة( همزة تصديق: -1

 إلى أحمد من عدمه. وتكون اإلجابة ب )نعم( فالهمزة هنا تسأل عن نسبة الطب 

  أو )ال( عند النفي. ،عند اإلثبات

 

 نحو: ،مع ثبوت النسبة ،وهي التي يطلب بها تعيين المفرد همزة تصور: -2

 أماشيا انطلقت  أم راكبا؟     

 وهي )االنطالق( والسائل يريد أن يعرف كيف كان االنطالق ،فالنسبة هنا معلومة     

 ( )مشيا أم ركوبا؟     

 ويكون الجوابُ  )ماشيا(، ـل لويُسمى االسم بعد )أم( معادال لما قبلها. )راكبا( هي معاد     

 أي )ماشيا( أو )راكبا(.  ،المفرد بتحديد     
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 العطفحروف 

 

ب حسب   (عليه معطوفا) يسمى أولهما فعلين، أو اسمين بين تتوسط حروف هي  موقعه ويُعر 

 .(معطوفا) يسمى الجملة واآلخر في 

       )رفعا أو نصبا  (المعطوف عليه) المتبوع ألنه يأخذ إعراب   (؛تابعا)ويسمى المعطوف 

 (وعلى   محمد   حضر)  حو:ن ،جرا(أو 

  .معطوف مرفوع( :علىفاعل مرفوع،  محمد:)

 

  :هي العطف حروف

 وظيفة الحرف, ومثال له الحرف

 الواو

 نحو:  .تعقيب أو ترتيب دون واحد حكم في والمعطوف عليه المعطوف بين الجمع وتفيد

 (.وعلى   محمد   )جاء 

 الفاء

 

 ,  والتعقيب الترتيب مع واحد حكم في والمعطوف عليه المعطوف بين الجمع وتفيد

(. محمد  . نحو: )جاء ) مباشرة عليه المعطوف يلي )المعطوف أي أن  ف ع ِلى 

 ثُم  

 

 (. نحو:  زمنية فترة )بينهما والتراخي الترتيب مع الحكم في بينهما الجمع وتفيد

( ثُمَّ ع محمد  )جاء    لى 

 وتلحق بها أحيانا تاء مفتوحة، نحو: )من نال حكم الرعية ثمَّت قصَّر فيه ندم(.

 ال

 

(. محمد  نحو: )جاء   .المعطوف عن ونفيه عليه للمعطوف الحكم إثبات وتفيد  ال على 

 لكنْ 

 

 نهى، نحو:  أو فين يسبقها أن بشرط تثبت الحكم  للمعطوف وليس المعطوف عليه،

( فقد ُسبِق ت بنهى، وأثبتت الحكم، وهو )المصاحبة(  لكنْ  شرار  األ تصاحب )ال األبرار 

 لألبرار ونفته عن األخيار.

              ونحو: )ما مررُت برجٍل صالحٍ لكْن طالح( فقد ُسبِق ت بنفي، وأثبتت الحكم، 

 وهو )المرور( بالرجل الطالح ونفته عن الرجل الصالح.
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 له وظيفة الحرف, ومثال الحرف

 بلْ 

 

 إذا سبقت بنفي أو نهى، نحو:  تثبت الحكم  للمعطوف وليس المعطوف عليه،

 )ما آمنُت بالخياِل بل الحقيقة( / )ال تصادق كاذب ا بل صادق ا(. 

  أمر.وقد تفيد اإلضراب إذا سبقها خبر مثبت أو 

 ومعنى اإلضراب: )العدول عن الحكم المتقدم عليها وإثباته لما بعدها( نحو: 

 عادال بل رحيما(.  نْ )كُ 

 أمْ 

 

 نحو:

 (.6)البقرة: "إنَّ الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال يؤمنون"  

 .(27: )النازعات"أأنتم أشدُّ خلقا أم السماء" 

 (. 16)الرعد: "هل يستوي األعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور" 

 (.109)األنبياء: ون" "وإن أدرى أقريب  أم بعيد  ما توعد

ْوتِى ناٍء أْم هو اآلن  واقعُ   قال الشاعر:      ولسُت أب اِلى بعد  فقدي مالكا      أم 

 أو

 

 غد(. ونحو:  بعد أو غدا السفرُ  يكون قد (:الشك، نحو تفيد -

 (.19)الكهف: يوم"  "لبثنا يوما أو بعض   

 وتفيد التقسيم، نحو: )الكلمة اسم أو فعل أو حرف(. -

ا  إم 

ا حرف(. - ا فعل وإمَّ ا اسم وإمَّ  تفيد التفصيل، نحو: )الكلمة إمَّ

ا غدا(. - ا اليوم وإمَّ  وتفيد الشك، نحو: )محمد قادم إمَّ

ا كلية اآلداب(. - ا كلية الشريعة وإمَّ  وتفيد التخيير، نحو: )ادخل إمَّ

 

 

 

 تنبيه:

ئيس(إذا عطف على ضمير مجرور يفضل إعادة حرف الجر مع المعط  وف )سلمُت عليك وعلى الرَّ
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 حروف الجر

 

 هي حروف تجر ما بعدها من أسماء. حروف الجر:

o :ى حتَّ  –الالم  –الكاف  – في –الباء –ى ل  ع   –إلى  –ع ْن  -)ِمنْ  من حروف الجر– 

 حاشا(.  –عدا  –خال  ––ُربَّ  –تاء القسم  –واو القسم         

 نحو: ما رأيته ُمْنذُ يومين. مجرور،بعدهما اسم  إذا جاء (ُمنذ –و)ُمْذ          

 

o ( :وزائدةةوشبه زائد أصلية,حروف الجر ثالثة أنواع ,).  

 الجملة. فيهي التي ال يمكن االستغناء عنها  حروف جر أصلية:  -1

 الالم( نحو:  –الكاف  –الباء  –ع ن  –إلى  –في  –على  –وهي: )ِمن           

 بالنادي. –كاألسد  –للرجِل  –من الحديقة  –لى الشاطئ ع  –في البيت           

 

 حرف جر شبيه بالزائد, وهو: ) ُرب  (  -2

         :   .تجرُّ االسم الظاهر النكرة الموصوف، نحو: ُربَّ رُجٍل صالحٍ لقيت ُرب 

( ن          ى )واو ُربَّ ( ويبقى عُملها، وذلك كثير، بعد الواو، وتُسمَّ  حوويجوز حذف )ُربَّ

 الشاعر:  وليٍل كموج ِالبحر.  قول         

 ": مبتدأ مرفوع بضمة ُمق دَّرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ليل)كلمة "         

(. ليٍل:ويمكن أن نقول:  حرف الجر،           مرفوع محال، مجرور لفظا بسبب واو ُربَّ

 

ُب ما بعدها على الجملة، فيء عنها هي التي يمكن االستغنا حروف جر زائدة:  -3  ويُْعر 

 ومن حروف الجر الزائدة:  مقدرة،الجملة بحركة  فيحسب موقعه           

 . الباء( –الكاف  –)ِمْن           
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 حروف الجر الزائدة

 

 أمثلة شروط زيادته الحرف

نْ   مِّ

 أن يكون االسم بعدها نكرة

 

  (.19)المائدة: ير" وال نذِ  بشيرٍ  منا ن اء  "ما ج  

 : فاعل مرفوع محال مجرور لفظا(بشير) 

 أن تسبق بنفي أو استفهام

 

ا" ا ِمْن د ابَّة فِي اأْل ْرض إاِلَّ ع ل ى ّللاَّ ِرْزقه  م   (.6)هود: " و 

 (.3)فاطر: غير هللا"  من خالق"هل 

 (.98)مريم: " من أحد"هل تحسُّ منهم 

 (.38نعام: )األ" يءمن شَ  طنا في الكتابِ "ما فرَّ 

 الباء

 إذا وقعت في خبر ليس

 

ه نفس   يملكُ  نْ م   ، وإنما الشديدُ بالصرعة ليس الشديدُ "قال رسول هللا: 

  "عند الغضب

   إذا جاءت بعد النفي 

 بالحرف )ما(
 (.46)فصلت: يد" بِ للع   بظالمك "ما ربُّ 

 (فيمع فاعل )ك
 

 لفظا(فاعل مرفوع محال مجرور  الصدق:نجاة ) بالصدق فيك

مع فاعل فعل التعجب 

 )أفـِْعل(
 فاعل مرفوع محال مجرور لفظا( :اإلسالمدينا ) باإلسالمأكِرم 

 الكاف
تأتى زائدة، إذا اتصلت بكلمة 

 )مثل( وتكون للتشبيه 
 (.11)الشورى: شيء  وهو السميُع البصيُر"  كمثلِّه"ليس  

 

 تنبيه:

o   ادُ )م رُّ االسُم  العمل،فال تكفها عن  الباء( –ع ْن  –ا( بعد: )ِمْن قد تُز              نحو:  بعدها،ويُج 

 .(13 )المائدة:م"هم ميثاقهم لعنَّاهُ ا نقِض م  : "فبِ ونحو (25 )نوح: هم أغرقوا فدخلوا النار" ا خطيئاتِ مَّ "مِ 

o )ظرف للزمان أو المكان، بحسب ما يأتي بعده، فهو ظرف وليس حرفا كما يشيع  )مع          

 .يرين على سبيل الخطأعند الكث
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 حروف نصب الفعل المضارع

 

 : النصب هيوحروف  هي حروف تسبق الفعل المضارع فتنصبه،

 

 وظيفة الحرف, ومثال له الحرف 

 أنْ 
 

أ نْ  حرف مصدري ونصب. نحو: " ْير  لَُّكْم  تَُصوُموا و    .(184)البقرة: " خ 

 لنْ 

 

ا تُِحبُّون   تَنَالُوا"ل ْن ونصب واستقبال. نحو:  فيحرف ن تَّٰى تُنِفقُوا ِممَّ  "                  اْلبِرَّ ح 

وهي حرف استقبال؛ ألنَّ الفعل بعدها يكون زمنه االستقبال                      (92)آل عمران: 

 الحال واالستقبال. ال غير بعد أن كان يحتملُ 

 كي
 

 ربى. يرحَمنِّي حرف مصدري ونصب. نحو: صليُت كي

 حت ى

 

 نحو:  ,ول علماء النحو: إن الناصب هنا هو "أْن" مضمرة بعد حتىيق

تَّى " بُوا ح  اْشر  ُكلُوا و  ِد ِمن  اْلف ْجرِ  يَتَبَي نَ و  ْيِط األ ْسو  ْيُط األ ْبي ُض ِمن  اْلخ   " ل ُكُم اْلخ 

 (.187)البقرة: 

تَّى ونحو: " ق الُوا ل ن نُّْؤِمن  ل ك  ح   (.90)اإلسراء: " ِض ي نبُوع ا ل ن ا ِمن  اأْل رْ تَْفُجَر و 

 فاء السببية

 

       ( أو )طلب( والطلب يشمل: فيوهي الفاء التي تدخل على المضارع، وتُسب ق ب )ن

 )األمر والنهى واالستفهام والدعاء والتمني والرجاء(  

 ألنها تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها.  ؛وسميت )السببية(

 نحو:  ,اصب هنا هو "أْن" مضمرة بعد الفاءويقول علماء النحو: إن الن

 (.26)ص: عن سبيل هللا"  فيضلَك/ "وال تتبع الهوى فنكرَمه لم يزْرنا أخوك 

 الم التعليل

 

 (.44)النحل: للناس"  لتبينَ نحو: "وأنزلنا إليك الذكر وهي التي تبين الشبب، 

 (. 2، 1)الفتح: ا تأخر( لك هللا ما تقدم من ذنبك ومليغفَر "إنا فتحنا لك فتحا مبينا 
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 وظيفة الحرف, ومثال له الحرف 

 إذَنْ 

 

     حرف جواب وجزاء. ويأتي في جواب كالم سابق، وذلك في نحو قولك لصديق لك: 

  أكرَمك.معا. أو يقول: سأزورك، فتقول: إذْن  نذهبَ سألتقي بك الليلة. فيقول: إذْن 

ألن الجملة التي يذكر  ؛وهي حرف جزاءو)إذن( حرف جواب، ألنها تقع في جواب كالم، 

 فيها )إذْن( تتضمن جزاء على عمل يفهم من المتكلم.

 ويتوافر لجملتها الشروط التالية: 

            أن تقع )إذْن( في صدر )أول( جملة الجواب. فإن وقعت في غير الصدر -1

 كانت مهملة. نحو: )محمد إذْن يكرُمك(. 

 )إذْن( لم تقع في أول الجملة(: فعل مضارع مرفوع، ألن يكرمُ )

 أن يكون الفعل بعدها مستقبال. أي للزمن المستقبل. -2

 أال يفصل بينها وبين الفعل بعدها فاصل. -3

 الم الجحود

 

 ، وهي تفيد اإلنكار الشديد.)أي: كان، ماضية أو مضارعة أو أمر( فيوهي المسبوقة بكون من

 ، نحو:رة بعد الم الجحودويقول علماء النحو: إن الناصب هنا هو )أْن( مضم

 (.122)التوبة: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة"        

 (.179)آل عمران: على الغيب"  ليطلعَكم"وما كان هللا        

 (.179)آل عمران: المؤمنين على ما أنتم عليه"  ليذرَ "ما كان هللا        

 (.168)النساء: "لم يكن هللاُ ليغفر  لهم"        

 او المعيةو

 

   ويقول علماء النحو: إن الناصب هنا , وهي المسبوقة بنفي أو طلب، وهي تفيد معنى )مع(

 .مثله تأتىَ / ال تنه عن ُخلٍُق وعنه   أعرضَ نحو:  لْم آمرك بالمعروف و, هو )أْن( مضمرة

 أو

)التي بمعنى 

 إلى(

 

و: إن الناصب هنا هو "أْن" هي التي يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. )ويقول علماء النح

 مضمرة( نحو: )المتهُم برئ  أو تثبت  إدانته( ونحو قول الشاعر:

 فما انقادت اآلماُل إال لصابر    الُمن ى    أدركَ ألستسهلنَّ الصعب أو        

 أو

)التي بمعنى 

 إال(

 

ا هو )أْن( يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة. ويقول علماء النحو: إن الناصب هن التيوهي 

ه )اسكت(.      تقولَ ألقرأنَّ أو  - يسلمَ ألقتلنَّ الكافر  أو  -مضمرة. نحو:                                     لي ص 
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 روف جزم الفعل المضارعح

  

 حروف تسبق الفعل المضارع فتجزمه.  هي

 

 أنواع حروف الجزم:

 ين مضارعينومنها ما يجزم فعل ,منها ما يجزم فعال ُمضارعا واحدا

 

ا  –: )لْم وهي واحدا,أوال: ما يجزم فعال مضارعا  يَة(  –الم األمر  –لم   ال الن اهِّ

o :نحو:  الماضي،معنى المضارع إلى  بُ ل  قْ حيث يُ  وقلب، فيحرف جزم ون لَْم  

 (.لم يذهْب على  )             

o :ا ا يقُْم عمرو(. ،وقلب وجزم فيحرف ن لم   نحو: )لمَّ

o ( الم األمر:)بُّك  نحو: )ليذهْب محمد( وقد تكون للدعاء، نحو: " الطلب ل ْين ا ر   " ِلي ْقِض ع 

 .(77 :الزخرف)        

o  (40 )التوبة: ال تحزْن إنَّ هللا  معنا"نحو: " الناهية:ال. 

نُوا ال  ت ْسأ لُوا ع ْن أ ْشي اء  إِن تُْبد  ل ُكْم ت  " ونحو:           ا الَِّذين  آم   .(101 :المائدة)  " ُسْؤُكمْ ي ا أ يُّه 

ىٰ "ونحو:            أ نتُْم ُسك ار  ة  و  بُوا الصَّال   .(43)النساء: " ال  ت ْقر 

ْؤِمِنين  "ونحو:            أ نتُُم اأْل ْعل ْون  إِن ُكنتُم مُّ نُوا و  ال  ت ْحز  ال  ت ِهنُوا و   .(139 :آل عمران) "و 

حااألر في"وال ت مِش ونحو:            ر   .(37 اإلسراء:)" ِض م 

 

اِخْذن ا إِن نَِّسين ا أ ْو أ ْخط أْن انحو: " الدعاء،وقد تدلُّ على    .(286 البقرة:)" ال  تُؤ 

 

 تنبيه:

 بشرط أال يكون بعدها ساكن أو ضمير منه،بالسكون جاز حذف النون إذا ُجِزم   المضارع )يكون( الفعل 

  .(لم أُك أفعل ذلك)أو  (لم أكْن أفعل ذلك)  نحو:  ل،ُمتَِّص  
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 وهما حرفان:  مضارعين,ثانيا: ما يجزم فعلين 

 ويفيدان مجرد ربط جواب الشرط بفعل الشرط.َما(  و )إذْ  )إْن(

 

o :الشرطية  (إنْ )وتسمى  إْن 

ُ نحو: "         اِسْبُكم بِِه ّللاَّ ا فِي أ نفُِسُكْم أ ْو تُْخفُوهُ يُح  إِن تُْبدُوا م   .(284البقرة: )" و 

  النون،فعل الشرط فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف  :تُْبُدوا)         

ْبُكم            .جواب الشرط فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون( :يَُحاسِّ

 

o :من إياه تأمُر آتيا تْلفِّ  ما أنت آِمر       به تأتِّ إذ ما  الشاعر: وإنكنحو قول  إْذ َما 

 .ب لما تأمره به(يما تأمر به تجد من تأمره يستج : )افعلْ أي         

 

 تنبيه: 

 وسوف نتناولها في قسم األسماء: وهذه األدوات هي:  ،هناك أدوات أخرى تجزم فعلين مضارعين

 .ما, َمْن, مهما, أي, متى, أيان, أين, أن ى, حيثما, كيفما

  

  :جواب الطلب فيجزم الفعل المضارع 

 وذلك بالشروط اآلتية: الطلب،ع إذا ُسبِق بما يدلُّ على ارِ ض  المُ  م الفعلُ جز  يُ 

 والطلب قد يكون أمرا أو نهيا. نحو:  على الفعل المضارع المجزوم. الطلبُ  يتقدم   أنْ  -1

 .(يحترْمك النَّاسُ  تواضعْ )        

 نحو:  ُمسبَّبا عن الطلب، المجزومُ  مضارعُ ال الفعلُ  أن يكون   -2

 (.ة   تربحْ اغتنم من الحياة فرص)        

 .(اغتنم من الحياة فرصة تسنُح لكنحو: ) فإذا لم يكن كذلك ُرفِع الفعل المضارع.        

 نحو:  شيئا محبوبا، هيبعد الن الجوابُ  ون  أن يك -3

 .(تسلمْ )ال تدُن من األسد         

  

 : نحو ،المضارع. محبوب ُرفِع الفعلُ  شيئا غير   هيبعد الن فإذا كان الجوابُ          

 .(يأكلُك )ال تدُن من األسدِ         
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 حروف النداء

 

  القريب، نداءِ لها ويأتي بعضُ  اسم أو جماد أو غيره، لنداءِ  مُ ستخد  حروف تُ  هي

 وبعضها لنداء البعيد. 

 : هي النداء,وحروف 

 حكمه كالغافل والنائم. نحو: يا غافال انتبه. فيوما  البعيد،ى بها يُن اد   يا: -1

    وقد تكون مقصورة أو ممدودة. نحو: أمحمد  القريب،لنداء  هيو)الهمزة(  أ: -2

 .أو آمحمد            

 .حكمه كالغافل والنائم فيوما  البعيد،يُن ادى بها  أيا: -3

 .ا محمدي  حكمه كالغافل والنائم. نحو: ه   فيوما  البعيد،ى بها يُن اد   َهيَا: -4

 البعيد نداءلرأت جماعة أخرى أنها بينما  القريب،وقد ذهب جماعة إلى أنها لنداء  :أي -5

 محمد أو آي محمد. أيوتأتى مقصورة أو ممدودة. نحو:              

ع منه أو المُ  وهي للندبة،وتُْستخد م  وا: -6 ه للُمتفجَّ  نحو: منه،ع جَّ و  ت  نداء موجَّ

 وارأساه. -واإسالماه              

 

 نحو:  النداء,ويجوز حذف حرف 

وا الع ذاب  األليم"اطِمس عل َرب نَا" -1   ى أمواِلهم واشدُد على قلوبِهم فال يؤمنوا حتَّى ي ر 

 : يا ربَّن ا.أي (88 )يونس:            

 ونحو:           

   : يا يوسف.أي (29 )يوسف: ض عن هذا"أعر يوسفُ " -2

 ونحو:           

 : يا عباد  هللا.أي (18 )الدخان: هللا"عباَد  وا إلىَّ أدُّ  "أنْ  -3

 

"  جبالُ نحو: "يا  العاقل،غير  جوز نداءُ وي بى معه والطَّْير  ِ  .(10 )سبأ:أو 
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 الوصل همزةهمزة القطع و

 

 ل الكلمة.أوَّ  فيتقع  التييقصد بهمزة القطع وهمزة الوصل: الهمزة 

  

 الكالم، لِ أو   فيلفظا إال إذا وقعت ق نط  ب خطا وال تُ كت  ال تُ  التي هي همزة الوصل:أوال: 

 ـولذلك تسمى أيضا ب (،)ا وتكتب ألفا بدون همزة النطق، في نئذ تظهرُ فإنها حي

 .(ألف الوصل)

 ومن مواضعها:

o انتصار. –انتِصر  –نحو: انتصر   ومصدره،الخماسي وأمره  الماضيل الفعل أوَّ  في 

o استخِرج  –نحو: استخرج  ومصدره،السداسي وأمره  الماضيالفعل  لأوَّ  في–  

 استخراج.         

o  َّأ  الثالثي،فعل األمر  لأو  اكتُب. –اعل م  –نحو: اقر 

o  الهندسة –الشجرة  –المدينة  –العالم  –نحو: المدرسة  ( التعريفية،ـلأ)همزة.  

o األسماء اآلتية:  لأوَّ  في 

   .اسم( –امرأة  –امرؤ  –ايمن هللا  –ايم هللا  –اثنتان  –اثنان  –ابنة  –)ابن         

 

 .وترسم ألفا مهموزة )أ( النطق دائما، فيتظهر  التيهي  همزة القطع:ثانيا: 

 ومن مواضعها:

o أخذ  أخذ انحو:  ومصدره،الثالثي المبدوء بهمزة  الماضيأول الفعل  في() 

o نحو:  ومصدره، وأمره، ،المبدوء بهمزة الرباعيالماضي أول الفعل  في  

 .إسالم( – أسِلمْ  –)أسلم          

o  ( فهمزتها همزةـل)أما عدا ... إلخ( إلى. – أنْ  –أنَّ  –نحو: )إنَّ  الحروف،أول 

  .وصل(         

o  إلخ(أيمن. -أسامة  –أين  –أنا  –أسامة  -أحمد  –نحو: )أشرف  األسماء،أول .... 

 –أُعل ِم )نحو:  الضمة،كانت حركتها الفتحة أو  إنْ  األلف،القطع فوق وتكتب همزة          

  .(إيمان)نحو:  مكسورة،إذا كانت همزتها  األلف،مزة القطع تحت ه كتبُ وتُ ( أ حمد         
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 : الثانيالفصل 
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 الفعلالثاني:  الفصل

  :مفهوم الفعل

د ث،دُ ي   الذيهو  ع ،نحو:  معين،زمن  في لُّ على ح  ر                                 حدث،فهو يدلُّ على  ز 

  . الماضيمن الز فيوهو )الزراعة( 

 

 :عالمات الفعل

o  وسافرتْ  ,نحو: كتبُت الدرس   التأنيث،يتصل به تاء الفاعل أو تاء  :الماضيالفعل 

 ا تاءأمَّ  فاعل،محل رفع  فيالفاعل ضمير مبنى  تاء   أميرة. والفرق بينهما: أنَّ           

ب فاعال.ويأتي بعده اسم مُ  مبنى،حرف دال على التأنيث  فهي  التأنيث،            ؤنَّث يُْعر 

 

o :ولم يكن له كفوا يولْد،ولم  يلْد،( نحو: "لم يسبقه حرف الجزم )لمْ  الفعل الُمضارع 

 نحو:  التوكيد،أن تتصل به نون  أيضا عالماته ومن .(3،4)اإلخالص:أحد"          

لُّوا ُمْدِبرِ "           ُكم ب ْعد  أ ن تُو  ِ أل  ِكيد نَّ أ ْصن ام  ت اَّللَّ  (.57األنبياء: )" ين  و 

 

o :ى عينا" ق  ي و  بِ ر  ُكِلى واشْ نحو: "ف   المخاطبة،تتصل به ياء  فعل األمر  (26 )مريم:ر ِ

نَّ على كيدِ  التوكيد،وتتصل به نون            الحسود. نحو: اْصبِر 

 

 :أنواُع الفعل

 .} (مستقبل )أمر -حاضر )مضارع(  –ماِض {الزمن: الفعل من حيث  -

ب( –)مبنى  :البناء واإلعراب الفعل من حيث -  .ُمعر 

  .مزيد( -مجرد تركيبه: )الفعل من حيث  -

  .متصرف( –الفعل من حيث تصرفه: )جامد  -

 .(معتل – صحيحالفعل من حيث بنيته: ) -

 .متعد( –الزم معموله: )الفعل من حيث  -

  .(مبنى للمجهول –الفعل من حيث معرفة الفاعل أو الجهل به: )مبنى للمعلوم  -
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 ل المبنىالفع

 

                   ى حالة واحدة كالبناِء المرُصوص. لبقائِه عل ؛مبنيا المبنىُّ  الفعلُ  ويسمى

        :          وفعل األمر. والفعل المضارع إذا اتصلت به الماضي: الفعل هي المبنية،واألفعال 

 . (نون النسوة)أو  (نون التوكيد)

 

 : الماضيبناء الفعل أوال: 

 الحاالت اآلتية:  فيعلى الفتح  يبنى

o  مدَّ( –عاد   –كتب   –ولم يتصل به ضمير. نحو: )قام   اآلخر،إذا كان صحيح. 

o  ْت( –نحو: )كت ب ْت  (تاء التأنيث)إذا اتصلت به  .نام 

o  ا  –ال ح  نحو: )ر   االثنين،إذا اتصلت به ألف  .كتب ا( –طلب ا  –قام 

o  وهي صلة،المتإذا اتصل به ضمير من ضمائر النصب : 

 هاء الغائب( نحو:  –كاف الخطاب  –نا  –)ياء المتكلم          

    .ه(أحبَّه والدُ  –ك أحبَّك والدُ  –أحبَّن ا والدُنا  –)أحبَّنِى والدي          

o  ا(ن د   –ى ع  س   –ى م  نحو: )ر   اآلخر،كان معتل  إنْ  للتعذر،يبنى على الفتح الُمقدَّر. 

 

 لحاالت اآلتية: ا فييبنى على السكون 

o  نحو:  (،تاء الفاعل)إذا اتصل به 

اط ب( قُ  –)للمتكل ِم(  ْمتُ قُ          اط ب ة(قُ   –ْمت  )للُمخ   .مِت )للُمخ 

o  نحو: (،نون النسوة)إذا اتصل به و .نحو: )قْمنا( (،نا الفاعلين)إذا اتصل به 

 .ق ع ْدن( –)قُْمن         

 

 وا(خرجُ  –وا )قامُ : نحو ،اتصاله بواو الجماعة يوه واحدة,حالة  فيى على الضم بنَ يُ 

 

 :تنبيه

 ا( هي أفعال ماضية مبنية على الفتح، و)ما( كافة لها عن طلِب فاعل.كثرم   –ا م  قلَّ  –ا الم  األفعال )ط  
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 بناء فعل األمر:   ثانيا: 

 الحاالت اآلتية:  فيى على السكون بنَ يُ 

o  نين أو واو الجماعة أو ياء الُمخاطبةألف االثولم يتصل به  اآلخر،إذا كان صحيح . 

  .قُْم( –اعلْم  –نحو: )اذه ْب         

o  نحو: )أقِْمن الصالة ( (،نون النسوة)إذا اتصل به. 

 

 نحو:  التوكيد،إذا اتصلت به نون   حالة واحدة: في ى على الفتحبنَ يُ 

  .ظ نَّ على العهد(افِ ح   –)اعملنَّ واجبك 

 

 الحاالت اآلتية: يفعلى حذف النون  ىبنَ يُ 

o "ا  ،إذا اتصل به "ألف االثنين  اذهب ا(. –نحو: )قوم 

o  اعلموا(. –إذا اتصل به "واو الجماعة" نحو: )اذهبوا 

o .)إذا اتصل به "ياء المخاطبة" نحو: )قوِمي 

 

 .(اسع   –ادعُ  –امِش إذا كان معتل اآلخر. نحو: ) العلة,على حذف حرف  ىبنَ يُ 

 

 ارع: بناء الفعل المض: ثالثا

o  أل  ِكيد نَّ ": نحو مباشرا،اتصاال  (نون التوكيد)به  تإذا اتصل الفتح،يُْبن ى على ِ ت اَّللَّ  و 

لُّوا ُمْدبِِرين            ُكم ب ْعد  أ ن تُو   فاعل ذلك إني لشيءونحو: "ال تقولنَّ  (.57)األنبياء: " أ ْصن ام 

 (.23،24 " )الكهف:هللا يشاء   غدا إال أنْ         

o  ُ(ن واجبهنالمسلمات يؤدي)نحو:  (،نون النسوة)ْبن ى على السكون إذا اتصل به ي.  

 

 :تنبيه

 (ال تؤجالن  )تؤجالن   تتصل نون التوكيد بالفعل المضارع اتصاال مباشرا، فإنه يكون معربا، نحو: إذا لم        

 تصل  بألف االثنين.الخمسة حيث ا مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف النون؛ ألنه من األفعال        
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 :توكيد الفعل المضارع بالنون كمُ حُ 

 

 جواز توكيده أو عدم توكيده ممتنع التوكيد بالنون واجب التوكيد بالنون

 

 إذا توافرت الشروط التالية: 

 أن يكون الفعل المضارع: 

 جوابا لقسم، مثبتا، للمستقبل، 

ال يفصل بينه وبين الالم فاصل. 

 نحو: 

ت ا" لُّوا و  ُكم ب ْعد  أ ن تُو  ِ أل  ِكيد نَّ أ ْصن ام  َّللَّ

 (.57: )األنبياء" ُمْدبِِرين  

إذا اختل  شرط من الشروط 

 السابقة, نحو:

 لم يعلمْ  –يذهُب  -

 تاهلل لن أكون  كاذبا  -

 باهلل ألسافُر اآلن  -

 سوف أسافُر. -

 إذا سبق بما يدلُّ على الطلب, نحو: 

- )  دروسك؟ هل تذاكر )تذاكرنَّ

-  )  ال تيأس )تيأسنَّ

 : أو إذا سبق ب )أال( أو )هال( نحو 

( معنا. -  أال تأتى )تأتينَّ
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 برَ عْ المُ  لفعلُ ا

 

         حيث يتغير آخره تبعا لكونه منصوبا أو مجزوما  المضارع،ب هو الفعل ر  عْ المُ  الفعلُ 

           فإنه يُْبن ى.  (نون التوكيد)أو  (ن النسوةنو)ولكن إذا اتصل الفعل المضارع ب  مرفوعا،أو 

 دائما. (مبنيان)فهما  األمر،وفعل  الماضي أما الفعل

ف النحويون اإلعراب  بأنه:   أو الفعل  آخر االسم المتمكن  فيأثر  ظاهر  أو ُمقدَّر يجلبه العامل )ويعُر ِ

 (المضارع

وهي    ، والبعض يسميها )حركة اإلعراب( رة: عالمة اإلعراب الظاهرة أو المقدباألثر ويقصد

 –الكسرة  –الفتحة  –حركات: )الضمة  الحقة لفظية تلحق الحرف األخير من الكلمة، وهي أربعُ 

حركة )السكون( بالفعل المضارع المجزوم، بينما تختص حركة الجر بالسم  وتختصُّ  .السكون(

 المجرور.

  .دون غيرها )الحركة( مةظهور هذه العال في: ما تسبب بالعاملويقصد 

بباالسم المتمكنويقصد    .: االسم الُمعر 

            فالفعل )يسيُر( فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه . (الحديقة فيالرجُل  يسيرُ )نحو: 

ب ()الرجلُ )الضمة الظاهرة على آخره، بينما   الظاهرة،ظهرت عليه عالمة الضمة  هو اسم  ُمعر 

  ( حيث جاء )الرجُل( فاعال له.يسيرالفعل ) والسبب أو العامل هو

     ( ظهرت عليه عالمة الضمة الظاهرة، والعامل أو السبب هللاُ ونحو: )هللاُ عزيز  قوى(. فاالسم )

 في ظهور هذه العالمة هو االبتداء، أي وقوعه في أول الجملة. 
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 عالمات إعراب الفعل الُمضارع

 

إعراب الفعل 

 المضارع
 يُجــَزم يُنَصــب ـــعُ يُرفَ 

 
الفعل المضارع 

 صحيح اآلخر

  :بالضمة الظاهرة
 )يْعل ُم(

 :بالفتحـة الظاهرة

 )لْن ي ْعل م ( 

 :بالسكون
 )لْم ي ْعل ْم(

 
األفعال المضارعة 

المعتلة اآلخر بالياء 

 أو الواو

 :بالضمة المقدرة
 )يقضى القاضي العادل بالحق(

  :بالفتحة الظاهرة
( –يمشى   )لن  لن ينمو 

       :بحذف حرف العل ة
 لم يمِش(  –)لم يدعُ 

األفعال المضارعة 

 باأللف المعتلة اآلخر

 :بالضمة المقدرة
 )يسعى المؤمن في الخير(

 
            :بالفتحة المقدرة

)لن يسعى المؤمُن في   

 الشر(

       :بحذف حرف العل ة
)  )لم يسع 

األفعال الخمسة 

 المضارعة

    :النون بثبوت
 تقولين( –يقولون  –)يقوالن 

 
 :بحذف النون

 لن تذهبي( –لن تذهبوا  –)لن تذهبا 

 لم تقولي( –لم يقولوا  –)لم يقوال 

 

 :أنواع اإلعراب

 تنقسم إلى ثالثة أقسام: وهي جزم(، جر، نصب، رفع،أنواع اإلعراب أربعة: )

 

 ،(الناس  محمد  يدعو )نحو:  والفعل،وهما مشتركان بين االسم  الرفع والنصب:القسم األول: 

 والفعل )يدعو( مرفوع ألنه لم يسبقه ناصب وال جازم. باالبتداء،( مرفوع محمد  فاالسم ) 

ْفعُوال  "ونحو:  ا ك ان  م  ُ أ ْمر   ( منصوب بسبب حرففالفعل )يقضى   (44األنفال: )" ِلي ْقِضي  ّللاَّ

تَّى( النصب  .()مفعول به يةواالسم )أمرا( منصوب بالمفعول ،)ح 

 

رُّ  باالسم،وهو خاص  الجر:القسم الثاني:   نحو: ِسْرت إلى محمٍد. ،فالفعل ال يُج 

 

 وفعل األمر الماضيوالفعل  فاألسماء المضارع،وهو خاص بالفعل  الجزم: القسم الثالث:

م  .(لمْ عْ ي   مْ هو ل  )نحو:  ،ال تُْجز 
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 در  جَ المُ  الفعلُ 

 

                   األحرفوتخلو هذه  أصلية، أحرفيتكون من  هو الفعل الذي الفعل المجرد:

 أعمدة الفعل التي ال يكون له معنى مفهوم بدونها. هياألصلية  األحرفمن أحرف الزيادة. و

 

 والفعل المجرد نوعان: 

 نحو:  أصلية، أحرفمن ثالثة  يتكون الثالثي:الفعل المجرد  

 (دَّ م   –د ع ا  – ال  ق   – كتب  )         

 نحو:  أصلية، أحرفيتكون من أربعة  الفعل المجرد الرباعي: 

  .(جحر  د   – ص  ح  صْ ح   –ل لق  ق   –س و  سْ و   –ل زلز   -أن مْ ط  )         

 

د   الزمن المضارع: فيوأوزانها  الماضي فيأوزان الفعل الُمَجر 

 

 أمثلة وزن الفعل 

ر ينصُ  ف ع ل ي ْفعُل  دعا يدعو –صام يصوم  –عدَّ يعُدُّ  –ر ن ص 

ب يضِرب  ف ع ل ي ْفِعل ر  ص ف  ي ِصف  –ض   مشى يمِشى –مال يميل  –و 

أ  - ف ت ح يفت ح ف ع ل ي ْفع ل  وقع يق ع –قرأ يقر 

ح  ف ِعل ي ْفع ل ِضى يرض ى –ف ِرح يفر   ر 

 وِرث يِرث - حِسب يحِسب ف ِعل ي ْفِعل

 حُسن يحُسن –كُرم يكُرم  ف عُل ي ْفعُل
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 زيدالمَ الفعل 

 

        الحروف،هو الفعل الذي يتكون من حروف أصلية يُزاد عليها بعض  الفعل المزيد:

                              غيابها،الفعل عند  الحروف الزائدة أشبه بأحجار البناء التي ال ينهدمُ وهذه 

 ولكن وجودها يغير معنى الفعل.

    مثال توضيحي:

 أما الفعل )استفهم( المزيد بثالثة أحرف فهو يعنى (،عنى )عرففهم: فعل مجرد ثالثي بم

  .)سأل(

 

 أنواع الفعل المزيد: 

 نحو:  بحرف:الفعل الثالثي المزيد  

 قاوم(  –كاتب  –ربَّى  –علَّم  – هيأن –أقام  –أسلم )        

 نحو: : الفعل الثالثي المزيد بحرفين 

 .اهتمَّ( –اتَّسق  –اتَّحد  – هيانت –تصر ان –ى ام  تس    -توسَّد  –تقدَّم )        

 نحو:  الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف: 

 .اخشوشن(  –اعشوشب  -: أسرع" ياجلوز "أ – استقام –استردَّ  –)استفهم           

  .تبعثر( –تدحرج  –تزلزل نحو: ) الفعل الرباعي المزيد بحرف: 

 نحو:  الفعل الرباعي المزيد بحرفين: 

قي)أافرنقع  –ُجِمع ت( : ياحرنجم )لإلبل أ –اكفهرَّ  –اْقش عرَّ  –)اطمأنَّ            .(: تفرَّ
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 معاني الزيادة في الفعل الثالثي المزيد

 

 أوال: معاني الزيادة في الفعل الثالثي المزيد بحرف:

( –فعَّل   –هي: )أفع ل  الثالثي المزيد بحرف له ثالثة أوزان،   ف اع ل 

 الزيادة في الفعل الثالثي المزيد بحرف على وزن )أفعََل( معاني - أ

 أمثلة معاني الزيادة م

 الدخول في الزمان 1

 

 ، نحو قوله تعالى: أصبحَ  -

 (42)الكهف: ه على ما أنفق فيها(. يُقلُب كفي   فأصبحَ )

 )أي: دخل في وقت المساء( أمَسى -

  أعَصرَ  –أسحَر  –أغَسَق  –أضَحى ومثلها:  

 دخول في المكانال 2

 

  )أي: دخل إلى مدينة نجد( أنجد -

 )أي: دخل إلى دولة العراق(  قَ أعرَ  -

 )دخل إلى تُهامة(  أتَهمَ  -

 دخل إلى الشام(. ) أشأم -

 أمَصَر. –أصَحَر  –أبَحَر ومثلها: 

 الصيرورة )التحويل( 3

 

 الفاكهة )أي صارت ذات ثمر(  أثمرت -

 دَّة( البعيُر )أي صار ذا غأغد   -

 .)أي صار ذا لبن( اإلعرابيُّ  ألبَنَ  -

 المرأة )أي صار لديها طفل(   أطفلت -

 . )صار  ال مال  له(     التاجر أفلس -

 الشجُر.أثمَر  -

 (الشاة )أي صارت ذات لحم ألحمت -

اب ة بداء الجرب(          أجربت -  الناقة )أي: صارت ُمص 

 : صار ثريَّا(.)أي أثَرى –أثلَج  –أفقَر  ومثلها:  
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 أمثلة معاني الزيادة م

 الس لب أو اإلَزالة 4

 

، )أي: أزلُت عجمته(. أعجمتُ  -  الكتاب 

 الحديد ، )أي: أزلُت عوجه(. أعوجتُ  -

(. أْقذَى - س خ   عين  المريِض )أي أزال  منها الو 

ه( أشَكى - ه )أي: أزال  همَّ  همَّ

 التعدية 5

 

  السحاُب القمر   فيأخ -

 الكالم: خفي القمُر، فالفعل الزم، فلما دخلت الهمزة)أصل 

 جعلت الفعل متعديا لمفعول، أي ينصب مفعوال به(. 

ُهو  الَِّذي  - " أَنَزلَ "و  اء  اِء م   (99)األنعام:  ِمن  السَّم 

     .الرجُل ضيفهأجلَس  -

 .الناُر الطعام   أنضَجتْ  -

ه. أذهبَ  -  هللاُ بصر 

 الرجُل زكاة ماله. أخرج -

 أمات. –أحزن  –أبكى  –أضحَك  –أعاَد ومثلها: 

 الداللة على الكثرة 6

 

 المكان )أي: كثُر شجُره(     أشجر -

ت ِظباؤه(. أظبأ -  الواِدي )أي: كثُر 

 الوادي )أي: كثُرت فيه السباع(   أسبع -

7 

 الحينونة

 )وهي أن يحيَن زمُن الشيء( 

 

 الزرُع  )أي: حان  وقُت حصاده( أحصدَ  -

 الشاةُ )حان وقُت حلبِها( أحلبت -

 الشمُس )أي: حان  وقُت شروقها( أشرقت -
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 معاني الزيادة في الفعل الثالثي المزيد بحرف على وزن )فع َل( - ب

 أمثلة معاني الزيادة م

 المشابهة 1

 

سَ  -  )صار يشبه القوس( ظهُره قو 

ر ومثلها:  ر – رب عَ  –دو   حج 

 التوجه 2

 

قَ  -  )أي توجه نحو الشرق( شر 

بَ  - ه نحو الغرب( غر   )أي توجَّ

َل ومثلها:  ن يَ  –شم   ص رمَ  -م 

 التعدية 3

 

ح -  األُب ابنه  فر 

فتُ  -  صالحا  خو 

فتُ  -  أبي شر 

4 
 النحت 

 )أي: اختصار الحكاية(

 

     )أي قال: ال إله إال هللا(. هل ل -

 )أي قال: هللا أكبر(. كب ر -

نَ  -               )أي قال: آمين( آم 

 )أي قال: ُسبحان  هللا( سب ح -

د  -  )أي: قال: الحمد هلل(        حم 

 )أي قال: لبيك اللهمَّ لبيك( لب ى -

5 
 النسبة 

 

 

 )أي نسبته إلى الفسق(  فس قتُه -

 )أي نسبته إلى الكفر( كف رته –

ل ومثلها:  َن  –صد ق  –جب ن  –بخ  َب  –غل َط  –خو   كذ ب –صو 

 في الشيء التكثير أو المبالغة 6

 

ف -  في البالد )أي أكثر الطواف( الرجلُ  طو 

    .(23)يوسف:  "األبواب   غل قتو" -

ر  –كس ر  –حط م ومثلها:  َق  –دم  ل -مز   جو 
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 أمثلة معاني الزيادة م

 السلب أو اإلزالة 7

 

                  )شعره( شذ ب -هذ ب  – حل ق -

ا(  قل مَ   -  الشجرة )أزال  فروع ه 

ها(       قش ر -  البرتقالة  )أي: أزال  قشر 

 المعلم المسألة فس ر -

 

 معاني الزيادة في الفعل الثالثي المزيد بحرف على وزن )فَاَعَل( -جـ 

 أمثلة معاني الزيادة م

1 

 

 الُمشاَرَكة 

 أي إفادة التشارك بين طرفين 

 رأو أكث

 

 )أي: تقاتل مع شخٍص آخر( َصارع -

 )أي: سَّلم على أحِدهم( صافح -

  –َحاَوَر  – طالبَ  –راَسَل  –دافََع  –خاَطَب  –شارك ومثلها: 

  –َعاَوَن  – بَاَدلَ  –َضاَرَب  –َخاَصَم  –ناقََش  –َجاَدَل  – َجاَورَ  

 نازع –َحاَدَث  –قَاتََل   

2 

 

 المتابعة أو المواالة 

 مواصلة الفعلوتعني 

ه.الصائُم ص   تابعَ   وم 

 ومثلها:

 اَصلَ وَ  -َجاَرى  –اظَب وَ  – مَ اوَ دَ  –َوالَى  – زَ اوَ جَ 

3 
 

 الكثرة والُمضاعفة

 

 المديُر سرعة  اإلنترنتضاعف 
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 ثانيا: معاني الزيادة في الفعل الثالثي المزيد بحرفين:

 

( –ت ف اع ل   –من أوزان الثالثي المزيد بحرفين:  )افت ع ل    افعلَّ

 معاني الزيادة في الفعل الثالثي المزيد بحرفين على وزن )افتعل( - أ

 أمثلة معاني الزيادة م

1 
  االتخاذ

 )أي اتخاذك أصل الشيء لنفسك(

 

  )اتخذ له ِحرف ة(احترَف  -

 خادما ات َخذَ  -

 )اتخذ خاتما(  اختتمَ  -

 )اتخذ ساترا(  استترَ  -

 با()اتخذ له حاج احتجبَ  -

 فَ التحَ  -امتلك  – افترشومثلها: 

 المشاركة 2
 

 اجتمع  –اختلف  –اختصم   –اشترك  

3 
 المطاوعة

 )أي: الفعل يقبل التأثير مع غيره(

 

 ه فامتزج( )أي مزجتُ  امتَزجَ  -

 ومثلها: 

  –التأَم    –اقترَب  –اختلط   – اقترب –اعتدل  – ات صل

 ىاكتسَ  –انتثَر  –اشتد   

 هاد والطلباالجت 4

 

. )أي اجتهد في طلب الرزق( الرجلُ  اكتسب -   الرزق 

 اجتهد.  –اغتنم ومثلها: 

 اإلظهار 5

 

( اعتذَرَ  -  )أي أظهر العذر 

 ()أي أظهر الفخر   افتخرَ  -

   )أي: أظهر الريبة والشَّك(  ارتابَ  -

 )أظهر الشكوى(. اشتكى -

 المبالغة 6
 

 .ارتد   –اقتدر  - اقتلع -
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 ي الزيادة في الفعل الثالثي المزيد بحرفين على وزن )تَفَاَعَل(معان - ب

 أمثلة معاني الزيادة م

 المشاركة 1

 

 –تحاور  –تجادل  –تجاذََب  –تقاتَل  –تعاَوَن  –تخاَصَم  -

 افحتصَ  –تَشاَجَر  –تعانََق  – تشاورَ  –ى ارَ بَ تَ  --َق ابَ سَ تَ  

 تراَسلَ  –تناَصَح  – 

 بصفة  التظاهر باالتصاف 2

 

 )أي: تظاهر بالصمم، وعدم السمع(تَصاَمم  -

   ومثلها:

   - الَمَ عَ تَ – ضَ ارَ مَ تَ  –تناَوم  –اَمى عَ تَ  –ى  تذاكَ  -ى تغابَ  

 اَسلكَ تَ  –َماَوت تَ  –– رَ تظاهَ تجاَهل   

3 
 الت درج 

 )أي حصول الشيء تدريجيا(

 

  السحابُ  تراكمَ  -اإلبلُ  تواردتْ  –الماُء  تقاطرَ  -

  –تتابَع  -توالى   –توافَد  –تناقصَ  –تزايَد  ها:ومثل

  –تصاعَد  –تبَاَعَد  –تسارَع  –توالَد  –تكاثَر 

 

 معاني الزيادة في الفعل الثالثي المزيد بحرفين على وزن )افعل ( -جـ 

 أمثلة معاني الزيادة م

 المبالغة في قوة اللون 1

 

 –ابيض   –عج  اد –اصفر   –اخضر   –احمر   –اسود   -

.  ازرق 

 المبالغة في العيوب الُخلقي ة( 2
 

.  –اعرج   –اعور   –اعمش   –احول   -  اعوج 
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 ثالثا: معاني الزيادة في الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف:

 

(. –افعوعل  –من أوزان الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف: )استفعل   افعالَّ

 

 في الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف على وزن )استفعل( معاني الزيادة - أ

 أمثلة معاني الزيادة م

 الطلب  1

 

 باهلل )أي: طلب  العون  من هللا(.     استعانَ  -

 )طلب النجدة( استنجد -

 )طلب السُّـقيا بالماء(              استسقى -

 )طلب  المغفرة(  استغفر -

  –استخرج  –صرخ است –استغاث  –استأذن ومثلها: 

  –استخبر  –استفهم  –استعلم  –استكتب  –استشار 

 استدعى –استرحم  –استقدم 

 الصيرورة 2

 

ار  به ِصفة من صفاِت الناقة( استنوق -  الجمُل  )ص 

 )أي: صار نصرانيا( استنصر -

 الطيُن )أي: صار كالحجر( استحجر -

 الفرُخ )صار كالنسر(   استنسر -

 )صار كاألسد(  القطُّ  استأسدَ  -

 )صار غليظا( استغلظ -

 )صار كالذئب( استذأب -

  األليُف. استوحشَ  -

 االعتقاد 3

( استحسنتُ   العمل  )أي اعتقدُت فيه الُحسن 

 الفكرة )أي اعتقدت أنها ُملهمة(  استلهمتُ 

  –استكرم  –استبخل  –استحقر  –استضعف  ومثلها:

 استصَوَب  –استعذَب  –استقبح 
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 الزيادة في الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف على وزن )افعوَعل( معاني - ب

 أمثلة معاني الزيادة م

 المبالغة 1

  –اخضوضر  –اغرورق  –اعشوشب  –اخشوشن 

  -اجدودب –اخضوضب  –احدوَدَب  –اغدودن  –اعذوذَب 

 اعصوَصب

 

 )افعَال ( معاني الزيادة في الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف على وزن -جـ 

 أمثلة معاني الزيادة م

 الداللة على قوة اللون 1

 

 -اشهاب   –اسواد   –ابياض   –اصفار   –احمار   –اخضار  

 ادهام  

 الداللة على قوة العيب 2
 

 اعراج   –احوال   –اعوار  
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 دامِّ الجَ  الفعلُ 

 

  فقط،أو األمر  فقط، الماضيمنه  يأتي كأن واحدا،زمنا ما الزم  وهو د:امِّ الجَ  الفعلُ 

 نوعان:وهو 

 :وهي فقط, الماضيأفعال تالزم صيغة   -1

 أفعال للمدح أو الذم. وهي( ال حبذا ساَء, حبذا, بِّئَْس, نِّْعَم,) -

 التام،ا الفعل )د ام ( مَّ أ من أخوات )كان(. ناسخان ناقصان ( وهما فعالنليس مادام,) -

 .(يدوم المطرُ ) –( الخيرُ  دام  ) نحو: متصرف،فهو          

 وتعمل عمل )كان( الناسخة بشرط  الرجاء،أفعال تفيد  وهي( اخلولق حرى, عسى,) -

 .. نحو: عسى هللاُ أْن ينفع ناأن يكون خبرها جملة فعلية        

 إذا استخدمت كأفعال ناسخة تدلُّ على الشروع (َعلقَ  جعل, شرع, أخذ, طفِّق, أنشأ,) -

  ناسخةالُب يذاكر( أما إذا لم تعمل كأفعال نحو: )شرع الطَّ  فعلية،لة وخبرها جم         

 .(تنشئ الدولة المصانعالكرة( )ُخذ )نحو: متصرفة،فتكون         

  . تفيد االستثناء مذهب من عاملها على أنها أفعال في( ااشَ حَ  ا,دَ عَ  ال,خَ ) -

ل ب –ما أفعله  التعجب )عال  فِ  -   (.أفعِّ

 

 :وهي فقط,األمر أفعال تالزم صيغة  -2

  :نحو األمر،وهو يأتي دائما على صيغة  (،نَّ ظُ )بمعنى  الذي( بْ هَ ) -

  (؟أكنت تنجح تذاكر،ه ْبك  لم )        

 ( بمعنى )اعلم( نحو: تَعَل م) -

 .(ت ع لَّم الصدق  ُمْنجيا)        
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 الفعل المتصرف

 

 نوعان: المتصرف,الفعل 

 ومعظم أفعال اللغة العربية واألمر،والمضارع  يأتي منه الماضي أي( تام التصرف) -

م، –يفهم  –نحو: فهم  النوع،من هذا            .حفظ( دحرج، خرج، نماذجه: )نصر،ومن  اْفه 

 

 : )زال يزال(نحو فقط،( وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع ناقص التصرف) -

 (لفظيبنفي )فعال مسبوقة )فتئ يفتأ( وتستخدم هذه األو)برح يبرح( ينفك( و)انفك و        

  .يزال النيل يجرى( ما) :نحو        

 

ِ : "الق س م، نحوأو مسبوقة بنفي )ُمق دَّر( وذلك بعد           ُ ق الُوا ت اَّللَّ  " ت ْذُكُر يُوُسف   تَْفتَأ

 : ال تفتؤ.أي (85: يوُسف)           

 .قاربةمن أفعال الموهما أوشك(  –)كاد  من األفعال ناقصة التصرف -

 نحو:  والمضارع فقط، الماضييأتي منهما و        

ل ْيِهْم  َكاُدونَ يَ "           . (72: )الحج" آي اِتن اي ْسُطون  بِالَِّذين  ي تْلُون  ع 
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 الفعل الصحيح

 

 (واي) العلة، وهي ثالثة أحرفمن حروف  األصلية ما خلت حروفه هو

 

 والفعل الصحيح له أنواع:

 .قرأ( سأل، أخذ،: )همزة، نحو: وهو ما كان في أوله أو وسطه أو آخره مهموز -

  

  .(هزَّ ، عدَّ  ،ردَّ  ،شد  ، نحو )مدَّ  والثالث،وهو ما تكرر فيه الحرفان الثاني : ف ثالثيع  ضَ مُ  -

 

 والحرفان الثاني ،: وهو ما كان فيه الحرفان األول والثالث من جنسف رباعيع  ضَ مُ  -

 .و )زحزح(نحو: )زلزل(  ،من جنس آخر والرابع  

  

  .شرب( ذهب، كتب،: )التضعيف، نحو( من الهمز أو ال  : خ  أي) م  لِ : وهو ما س  مالِّ سَ  -
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 لعتَ الفعل المُ 

 

 وهو أنواع: ،(وايحرف علة )األصلية  أحرفهأحدُ هو ما كان 

ه ب  علة، نحو: وهو ما كان أوله حرف مثال -1 ن   –: )و  ز  ع د   – و  ( -ي ِئس   –و   .ي ِبس 

  

 : علة، نحو: وهو ما كان ثانيه حرف أجوف -2

 "( : أصابه عوريع ِور  "أ –عاد  –صام  –نام  –)قال          

تْ ه يِف ْت الفتاة وغ يِد ْت ): ويقال          ِور   اء.ر  وْ اء ح  د  يْ صارت هيفاء غ   أي ،(وح 

 

  –غزا  –عفا   –نما  –قضى  –مشى نحو: ) علة،: وهو ما كان آخره حرف ناقص -3

ِشى   -مشى  –رمى           عقل"(. أي ،هينُ : صار ذا ين ُهو  "أ  –ت ِقى   -جرى   –خ 

 

 نحو:  فاصل،: وهو ما كان فيه حرفا علة بينهما لفيف مفروق -4

ع ى   –ى )ِولِ          ش ى  -و  قى( –و   .و 

 

 : نحو متجاوران،: وهو ما كان فيه حرفا علة لفيف مقرون -5

ى  –كوى  –عوى  –قِوى  –)روى            .نوى( -ط و 

 

 

 

 تنبيه:

 األلف التي في الفعل الناقص تُْكت ب على هيئة ألف لينة )تُْكت ب ياء وتُنطق ألفا( إذا كانت هذه األلف أصلها 

ى  ى  –مش ى  –ياء، نحو: )رم   و: ألفا، إذا كانت هذه األلف أصلها واو، نح خِشي( وتُْكت ب –جر 

 . عفو( -نمو  –غزو  –عفا( فأصلها )دعو  -نما  –غزا  –)دعا 
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 الفعل الالزم

 

 نحو: به،وال يحتاج إلى مفعول  بفاعله،يكتفي  الذيهو 

 .النادي  فيجلس الرجُل  -

 اطمأنَّ المؤمُن. -

  .أشرقت الشمسُ  -

  .ُجنَّ الفتى -

 .عِمش الرجلُ  -

  .ط ُهر  الثوبُ  - 

  .د ِنس  الثوبُ  -

  .ن ِجس  المكانُ  -

  .امتدَّ الليلُ  -

ِدى المسافُر )أ  -   ع ِطش(: يص 

ه دَّ الفر -  : ارتعد( يخ )أاكو 

  : تفرقوا(أي)افرنقع الناُس  -

 .: ارتجف(يُن )أد  اقشعرَّ الب   -

 

ِرض  الرجُل( الزما، وغالبا إذا دلَّ الفعُل على مرض فإنه يكونُ    .نحو: )م 

فُ  التيالعالمات  أسهلِ  نْ ومِ   نحو:  به،أنه ال يتصل به ضمير المفعول  ،بها الفعل الالزم يُعر 

 : فعل الزم(سكن)  )سكن الليُل( 

  

  .ألنه اتصل به هاء تدلُّ على المفعول به( ،: فعل متعدٍ أخرج) (أخرجه الناسُ )قولنا:  فيولكن 
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 يد ِّ عَ تَ المُ الفعل 

 

ى  به،وال وإنما يحتاج مفع بفاعله،ال يكتفي  الذيهو           ألنه يتعدى فاعله  ا؛ي  د ِ ع  ت  مُ وُسم ِ

 أنواع:وله  أكثر،وينصب مفعوال به واحدا أو 

  متعٍد لمفعول واحد: -1

(نحو:             ومعظم أفعال اللغة العربية متعدية لمفعوٍل واحٍد. )كتب الولد ُالدرس 

  متعٍد لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر: -2

 بالقلب،بل تتصل  بالحواس،ألنها ليست أفعاال تتصل  أفعال القلوب؛وتسمى           

 وأشهرها:  واليقين،مثل الشك          

 (، ى أفعال   الرجحان،الشيء مع  في ( وتفيد الشكَّ بْ ه   ،ال  خ   ،م  ع  ز   ،ب  سِ ح   ظنَّ   وتُس مَّ

 دقه لكنَّ األرجحص في لدى شك   والمعنى: (ظننته صادقا) جحان، نحو:الر  الظن أو           

 أنه صادق.          

ى ،فيأل وجد، علم، رأى، ،بمعنى: اعلمْ ، ت ع لَّم)    نحو:  اليقين.( وتفيد د ر 

 .(كريما هللا   رأيتُ )         

 

 نحو:  التحويل،تتصل بالقلب أفعال أخرى تفيد  التيويلحق بهذه األفعال 

د   –اتخذ  – جعل) ل  –صيَّر  –ترك  –وج   ( ردَّ  –حوَّ

 : أمثلة

 ابز  خُ  ين  جِ الع   لُ جُ يَّر الرَّ ص   -

ا" - نثُور  ع ْلن اهُ ه ب اء  مَّ ٍل ف ج  ا ع ِملُوا ِمْن ع م  ق ِدْمن ا إِل ٰى م    .(23الفرقان: ) "و 

ِليال  " - اِهيم  خ  ُ إِْبر  ذ  ّللاَّ اتَّخ     .(125 )النساء: "و 

 

 تنبيه:

انحو: " المفعولين،تعدَّت إلى  -المنام فيللرؤيا  يأ –إذا كانت )رأى( ُحلميَّة  ْمر  انِي أ ْعِصُر خ   "إِن ِي أ ر 

  محل نصب مفعول ثان( في .أعصر خمرا.وجملة  أول،" مفعول أراني" في)الياء  (36)يوسف:  

 .نحو: رأيُت القمر   واحدا،وإذا جاء الفعل )رأى( بمعنى )أبصر( فإنه ينصب مفعوال 
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 وتسمى أفعال اإلعطاء  الخبر:متعٍد لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ و -3

  :هيشيئا( واألفعال  ى المفعول  عطِ يُ  )الفاعلُ         

 نحو: ( اد  ز   - ب  ه  و   – ل  او  ن  – ل  أ  س   –ى ط  أعْ  – ح  ن  م   –ع ن  م   –ا س  ك   – س  )ألب          

ا"        ِ ِزْدِني ِعْلم  ب  قُل رَّ  .(114طه: )" و 

 أخبر(  خبَّر، أنبأ، نبَّأ، أْعل م ، ى،أر  ) :هيواألفعال  متعدِّ لثالثة مفاعيل: -4

  الناس  السماء  صافية   نحو: أعلمتُ         

ل ْيِهمْ ونحو: "          اٍت ع  س ر  ال ُهْم ح  ُ أ ْعم  ِلك  يُِريِهُم ّللاَّ
  .(167البقرة: )" ك ذ ٰ

  .: مفعول ثالث(حسراتٍ  ثان،: مفعول أعمالهم أول،: مفعول هم)           

 

 : ُمَجاب عنه ال توضيحيسؤ 

 

 ف األفعال التالية تصنيفا تاما من حيث: )الصحيح والمعتل( )المجرد والمزيد(ن ِ ص   

 والالزم( )المبنى والمعلوم( )الجامد والمتصرف( المتعدي)

 

 الفعل
 الصحيح 

 أو المعتل

 المجرد 

 أو المزيد
 المتعدي أو الالزم

 المبنى للمعلوم 

 أو المجهول

 الجامد 

أو 

 لمتصرفا

 صحيح )سالم( استفهم
مزيد  ثالثي

 بثالثة أحرف
 متصرف مبنى للمعلوم الزم

 ع ِ

 ى"ع  أصله "و  

 فهو معتل 

 )لفيف مفروق(

 مجرد ثالثي
 تعٍد لمفعول واحدمُ 

" "وعى  الرجُل الدرس 
 متصرف مبنى للمعلوم

 متصرف مبنى للمجهول متعٍد لمفعول واحد مجرد ثالثي صحيح )سالم( ُكتِب  

 متصرف مبنى للمعلوم متعٍد لمفعول واحد مجرد ثالثي معتل )أجوف( لينا

 مجرد ثالثي صحيح )سالم( اجعل
متعٍد لمفعولين أصلهما 

 المبتدأ والخبر
 متصرف مبنى للمعلوم

 متصرف مبني للمعلوم الزم مجرد صحيح حصحص
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 الفعل المبنى للمجهول

 

مُّ أوله ويُْفت ح  الفعُل للمجهول بضم ِ أوِله وكسر ما قبل يُبن ى آخره )إذا كان الفعل ماضيا( ويُض 

ُب نائبا  به، عنه المفعولُ  وينوبُ  الفاعل،ما قبل آخره )إذا كان الفعل مضارعا(. ثم يُحذف  ويُْعر 

 للفاعل مرفوعا.

مُّ أولُه  بألف(،وإذا كان الفعل الماضي سداسيا أو خماسيا )يبدأ  ويُْكس ر ما قبل آخره.  وثالثه،يُض 

  .اُستُغِفر( –اُنتُِصر )

 وُكِسر  ما قبل آخره )تُعُل ِم( وثانيه،ُضم ِ أولُه  بتاء،فإن كان خماسيا يبدأ 

 الثانيويُقل ُب الحرف  أوله،يُكس ُر  علة،منه( حرف  الثانيوإذا كان الفعُل ماضيا ثالثيا عينه )الحرف 

 قِيل                  ال  ق        /  ِصيم                    ام  ص    منه )ياء( نحو: 

 

 الفعل المضارع الفعل الماضي

 المبنى للمجهول المبنى للمعلوم المبنى للمجهول المبنى للمعلوم

 يُكت ب يكتب ُكتِب كتب 

 يُقال يقول قِيل قال

دُّ  يمدُّ  ُمدَّ  مدَّ   يُم 

 يُختار يختار اُختير اختار

 يُستفاد يستفيد اُستُفيد استفاد

 يُتعلَّم يتعلَّم عُل ِمتُ  تعلَّم

 يُطاف يطوف ِجيء جاء

 يُنتص ر ينتصر اُنتُصر انتصر

 

 

 

 تنبيه:

ُب:  فإنَّ  ل،يقول( إذا بُني ا للمجهو –الفعالن )قال   محل رفع نائب فيجملة مقول القول الواقعة بعدهما تُْعر 

 .رفع نائب فاعل( محل في وخبرها، الجملة من إنَّ واسمهامجتهد  )نحو: يُقاُل إنك  فاعل، 
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 الدرسُ  فـُهـِم  إعرابي: نموذج 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 (.مبنى للمجهول)فعل ماض مبنى على الفتح ال محل له من اإلعراب  فُِهم

 .نائب فاعل مرفوع وعالمة رفع الضمة الظاهرة الدرسُ 

 

 تنبيه:

    .ـ اُف بالكعبة. نحو: يُطرفع نائب فاعل محل ِ  فيملة به الجُ شِ  كون  يجوز أن ي
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 األفعال المالزمة البناء للمجهول

 
ها ماضية على صيغة المبنى للمجهول دائما، وما بعد   وردت في اللغة العربية أفعال  

 :هيال، وهذه األفعال فاعِ  يُع ربُ 
 

 معناه الفعل

 السُّل أصابه مرض   ُسلَّ 

 أصابته الُحمَّى ُحمَّ 

 دون رؤيته غيم   ال  ، وح  فيواخت اب  غ   لُ ُغمَّ الهال

 ج )الشلل النصفي(الفالِ  أصابه مرضُ  فُِلج

 أي: تغير اُمتُقع )لونه(

 أي: تغيَّر اُنتُقع )لونه(

 أسرع ُهِرع

 أصابته الدهشة دُِهش

 ِعدوس   واطمأنَّ  ذهب منه الخوفُ  ثُِلج  فؤاده

 هذهب عقلُ  ُجنَّ الرجلُ 

 اهتمَّ  ُعنِى بِ 

 يعْ الو   فقد   ِمى عليهأُغ

 
 
 
 

 تنبيه:
 هناك بعض األفعال، يخطئ البعُض ويعتبرها مبنية للمعلوم، والصواب أنها أفعال مبنية للمجهول، 

 (.فيتُو –اْستُْشِهد  –وما بعدها يعرب )نائبا للفاعل(، واألفعال هى: )اْحتُِضر  
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 األفعال الخمسة

 

          تكتبون( أو ألف االثنين  -ماعة )يكتبون كل فعل مضارع اتصل به: واو الج هي

(  –)يكتبان   تكتبان( أو ياء المخاطبة )تكتبين 

 : هيصيغ  ألنها تأتى على خمِس  الخمسة،باألفعال يت مَّ وسُ 

 تفعلين( تفعالن، يفعالن، تفعلون، يفعلون،)

 

    المتصل بها يكونُ وتنصب وتجزم بحذف النون. والضمير  النون،واألفعال الخمسة ترفع بثبوت 

 رفع فاعل. محل ِ  في

 

 نحو:         

        يكتبون هم -1

 

                   

 فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه ثبوت النون, و)واو الجماعة( ضمير مبنى في محل رفع فاعل. 

 

 

 تكتبا لْن  -2

 

 

 في محل رفع فاعل. فعل مضارع منصوب, وعالمة نصبه حذف النون  و)ألف االثنين( ضمير مبنى

                                                            

 

 لم تكتبي -3

 

 

  مبنى في محل رفع فاعل. ضمير و)ياء المخاطبة( النون,حذف  وعالمة جزمه مجزوم,فعل مضارع  
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 األفعال الناسخة )كان وأخواتها(

 

    أحكامها،فتغير بعض   االسمية،ة أفعال ناسخة ناقصة تدخل على الجمل (كان وأخواتها)

 ى خبرها. سمَّ وتنصب الخبر ويُ  اسمها،ى سمَّ حيث ترفع المبتدأ ويُ 

           .(النصب)إلى  (الرفع)الخبر من  ر( حكم  غي ِ تُ  :أي) ألنها تنسخ ؛يت ناسخةم ِ وسُ 

 .وألنه ليس لها فاعل حدث،وال تدل على  فقط،على زمن  ألنها تدلُّ  ؛ميت ناقصةوسُ 

،) :من أخوات كانو ،ى، ى، أضح  أمس   أصبح  ، ص   بات  ، ظلَّ ، ما انفكَّ ، ما زال  ، ليس         ار 

، ما دام (. ، ما برح    ل من هذه األفعال يختلف عن اآلخر.ومعنى كل فع ما فتئ 

 

 معاني كان وأخواتها

 معناه الفعل

 تفيد مجرد حدوث الخبر كان

 حتدل على حدوث الخبر وقت الصبا أصبح

 تدل على حدوث الخبر وقت المساء أمسى

 تدل على حدوث الخبر وقت الضحى أضحى

 تدل على حدوث الخبر طول الليل بات

 تفيد استمرار حدوث الخبر ظلَّ 

 تفيد التحول من حالة إلى أخرى صار

 ليس
 )باء( ـخبرها ب اتصالويكثر  النفي،تفيد 

 نحو: )ليس بعالم( زائدة،

 

، ما   ،انما زال  ،ما  فكَّ   فتئ 

 ما برح   

 تفيد استمرار حدوث الخبر

 لبيان الُمدَّة ما دام  

 

 

 



- 63 - 
 

 كان التامة

 

ص ل)إذا دلَّت على حدث بمعنى  تامة،أفعاال  (كان وبعض أخواتها)تستعمل   (حدث أو ح 

 ويكون لها حينئذ فاعل. نحو: 

   فكان المطُر. ،بالغيومِ  تلبدت السماءُ  -1

 .(مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : فاعلالمطر)          

 ونحو:         

بُح فال السجن باٍق  -2  ان السجَّ وال أصبح الصُّ

بحُ )            .(: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةالصُّ

 ونحو:         

 كنت  اتق هللا  حيثما  -3

 .(محل رفع فاعل فيوتاء الفاعل ضمير  مبنى، فعل تام كان، كنت:)         
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 أفعال المقاربة

 

  ،ها فعال مضارعاخبرُ  ط أن يكون  شتر  ولكن يُ  (كان وأخواتها) عمل   تعملُ  ناقصة أفعال هي

 يربط جملة الخبر على ضميرٍ  والبُدَّ أن يشتمل الخبرُ أو غير مسبوق بها.  (أنْ )مسبوقا ب 

 باالسم.

 ه كان قريبا من الحدوث. لم يحدث لكنَّ  الخبر   نَّ على أ ألنها تدلُّ  ت كذلك؛ي  م ِ وأفعال المقاربة سُ 

 :هيوأشهر أفعال المقاربة 

 نحو: بأْن،ويقل اقتران خبرها  المضارع،أو  الماضيتأتى بصيغة  :ادَ كَ  

  النهر. فيكادت السيارة تسقط           

 ي.  ذونِ ونحو: يكادُ الُمريُب أن يقوُل خُ           

ا ك ادُوا ي ْفع لُون  "ف ذ ب ُحوه  ونحو:            م    .(71: )البقرة    " ا و 

                 

 نحو:  بأْن،ويكثر اقتران خبرها  الماضي أو المضارع،تأتى بصيغة  :كَ شَ أوْ  

 النهر. في توشك السيارة أن تسقط           

 

 نحو:  بأْن،ويقل اقتران خبرها  المضارع،أو  الماضيتأتى بصيغة  :بَ رَ كَ  

 النهر. فيربت السيارة تسقط ك         

 

 .(ب  ر  ك   – اد  مع )ك   أوشك( بينما يقل اقتران الخبر بأنْ  (مع الخبر بأنْ  اقترانُ  ويالحظ أنه يكثر

" نموذج إعرابي:  ل ْو ل ْم ت ْمس ْسهُ ن ار  ا يُِضيُء و  ْيتُه   (.35)النور: "ي ك ادُ ز 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على أخره, المقاربة فعل مضارع من أفعال ي ك ادُ 

ا ْيتُه   ضمير مبني : هاو, مة رفعه الضمة الظاهرة على أخرهوعال, مرفوع( يكاد)اسم  :زيتُ  ز 

 .في محل جر ُمضاف إليه

 (يكادُ )جملة فعلية في محل نصب خبر  يُِضيءُ 
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 أفعال الشروع

 

        مضارعا،ها فعال خبرُ  يشترط أن يكون   أخواتها( ولكنوكان ) عمل   تعملُ  ةص  ناقِ  أفعال   هي

 غير مسبوق ب )أْن(. 

على   والبُدَّ أن يشتمل الخبرُ إحداث الخبر.  فيت كذلك، ألنها تدل على البدء ي  م ِ الشروع سُ  وأفعالُ 

 .وهذه األفعال ال يقترن خبُرها بأنيربط جملة الخبر باالسم،  ضميرٍ 

 

 : هيوأشهر أفعال الشروع 

 .(َعلَقَ  - ذَ خَ أَ  – أأنشَ  – َشَرعَ  – َطفِّقَ  –أ دَ بَ  – َجعَلَ )

 

 :نماذج ألفعال الشروع

 طفق  الربيُع يزورها ُمتخفيَّا     فيفيُض منها في الحديقة نورُ  -

 شَرع الرحُل يبني بيته. -

 المشروع يزدهر. ذَ أخَ  -

 ريُض يتعافَى.المَ  أَ دَ بَ  -

 

 

 تنبيه:

اتفعال  جملة فعلية, فإنها تكونُ  يتبعها خبر   إذا لم هذه األفعالُ   , والمفعولُ  يليه الفاعلُ  امَّ

 .أخذ الالعُب الكرةَ  –أنشأ العماُل المصنَع  – نحو: بدأ الولُد المذاكرةَ 
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 أفعال الرجاء  

 

      ،ها فعال مضارعاخبرُ  يكون   ولكن يشترط أنْ  (كان وأخواتها) عمل   تعملُ  ناقصة أفعال   هي

 سبوقا ب )أْن(. م

 على ضميرٍ  والبُدَّ أن يشتمل الخبرُ على تمنى حدوث الخبر.  ألنها تدلُّ  ؛يت كذلكم ِ وأفعال الرجاء سُ 

  يربط جملة الخبر باالسم.

  ( اخلولق – َحَرى – َعَسى: )هيوأشهر أفعال الرجاء 

ى(. –ى س  )أْن( مع )ع   ـالخبر ب ويكثر اقترانُ  ر   ح 

 

 :الرجاءنماذج ألفعال 

ُكم" س  "ع   - م   .(8)اإلسراء: ى ربُّكم أن يرح 

ْن ِعنِدِه" " - ن ي أْتِي  بِاْلف تْحِ أ ْو أ ْمٍر م ِ
ُ أ   (.52)المائدة: ف ع س ى ّللاَّ

 وُن وراَءه فـَـرج  قريبُ ــَعَسى الَكرُب الذي أمسيُت فيه        يك -
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 : ثالثالالفصل 

 االسم
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 الثالث: االسم  الفصل

 

   نحو:  معنوي،هو ما د لَّ على إنساٍن أو حيوان أو نبات أو جماد أو شيء مفهوم االسم: 

 عدل(. –جبل  –شجرة  –أسد  –ى لِ )ع  

 

 أنه:  االسم,عالمات 

   .يُن ادى -1

ب النكرة، و ،نيُن وَّ  -2  تكتب وتُنط قوالتنوين هو نون ساكنة تتبع آخر االسم الُمعر 

 )وتُرس م إمالئيا ضمتين في حالة رفع االسم، وفتحتين في حالة نصبه، وكسرتين في       

   واتبعُت محمد ا، واقتديُت بمحمٍد. –عليه الصالة والسالم  –حالة جره( نحو: بُِعث  محمد         

  .ِل(وباإلضافة والتبعية، نحو: )مررُت بغالِم زيٍد الفاض بحروف الجر يُجرُّ  -3

 : مجرور بالتبعية ألنه نعت لزيد( الفاضل: مجرور باإلضافة، زيد: مجرور بحرف الجر، الغالم)         

  .(ـأل)يدخل عليه  -4

 نحو: ،نحو: )جاء محمد ( أو اسما ،سواء أكان المسندُ فعال ،دُ إليه ما تتمُّ به الفائدةن يُسْ  -5

 .(نحو: )أنا قُمتُ  ،)زيد  أخوك( أو جملة       

 

 أنواع االسم:

 اسم معرفة(. -من حيث التعريف أو التنكير )اسم نكرة  -1

 االسم المؤنث( –من حيُث النوع: )االسُم المذكَّر  -2

 اسم للجمع( –اسم مثنى  –من حيث العدد: )اسم مفرد  -3
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 االسُم النكرة

 

       ى، فت أيبل  ،ال تدلُّ على فتى بعينه (فتى)مثال كلمة  معين،هو اسم  يدلُّ على غير 

  .طريق( –فتاة  –صحراء  –: )رجل ومثلها

 

 االسُم المعرفة

 

 .تدلُّ على شخص معين )موسى( فهينحو:  معين،هو اسم يدلُّ على 

 واالسُم المعرفة أنواع: 

ف بال  –االسُم الموصول  – اسُم اإلشارة –الع ل م  –)الضمير  اف إلى أحد  –الُمعرَّ  هذه الُمض 

 المعارف(. 
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 االسُم المذك ر

 

 هو ما د لَّ على المذكر من الناس أو الحيوانات أو الجماد أو الشيء المعنوي. نحو: 

 استقالل(. –كرسي  –أسد  –)رجل 

 االسُم المؤنث

 

  نحو:هو ما د لَّ على اإلناث من الناس والحيوانات والجماد والشيء المعنوي. 

 .(عدالة –شجرة  –بقرة  –)فتاة 

 المؤنث نوعان:م االسو

 حمامة(. –)امرأة  :نحو يبيض،به كل ما يلد أو  ادُ ر  يُ  مؤنث حقيقي: ( أ

  نحو: يبيض،به كل اسم مؤنث ال يلد وال  ادُ ر  يُ  مؤنث مجازى: ( ب

 عدالة(. -لوحة  –صحراء  –)طائرة          

 

 عالماُت التأنيث في األسماء:

 الحاالت اآلتية: فيألف التأنيث المقصورة, وذلك  -1

 ذكرى(. –نجوى  –مصادر المنتهية بألف التأنيث المقصورة، نحو: )فتوى ال 

 مؤنث الصفات التي مذكرها على وزن )فعالن( ومؤنثه )فعلى( نحو:  

ْوع ان )        ْوع ى(.ج   ج 

 مؤنث اسم التفضيل الذي مذكره على وزن )أفعل( ومؤنثه )فُْعل ى( نحو:  

ى(.)أعظم عظمى(  و )و )أفضل فُضلى(         ى( و )أصغر ُصغر   أكبر ُكبر 

 (.أفعى –أنثى  –بعض األسماء والصفات المؤنثة بطبيعتها، نحو: )ُحْبل ى  

 

 الحاالت اآلتية: فيألف التأنيث الممدودة, وذلك  -2

 مؤنث الصفات التي مذكرها على وزن )أفعل( نحو: )أحمر حمراء(   

 عمي اء()أعمى و         
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 صحراء(. -بطبيعتها، نحو: )حْسناء بعض األسماء والصفات المؤنثة  

 رائعة(. –فاطمة  –امرأة  –نحو: )ابنة  تاء التأنيث المربوطة, -3

 

 تنبيه:

 ممدودة وهمزتها أصلية، ال تُعدُّ مؤنثة، نحو: )ابتداء( وكذلك األسماء التي همزتها ة بألفِ نتهي  المُ  األسماءُ 

 بناء(. –منقلبة عن )واو( أو )ياء( نحو: )صفاء 

 

 العلم المؤنث من حيث اللفظ والمعنى: أنواع

 علم مؤنث لفظا ومعنى )فيه عالمة تأنيث، ويدل على مؤنث( نحو:  

 فاطمة(. –صفاء  –نبيلة  -عائشة –)كريمة          

 علم مؤنث معنى ال لفظا )ليس فيه عالمة تأنيث، ولكنه يدل على مؤنث( نحو:  

 اف(.ف  ع   –ر م  س   –اد ع  )سُ         

 لفظا ال معنى )فيه تاء التأنيث، ولكنه علم على مذكر( نحو:  علم مؤنث 

 ة(.مز  ح   –المة س   –عاوية مُ  –)طلحة         

 

 

 تنبيه:

 وكل عضو فرد يكون مذكرا إال الكبد  والحاجب، الخد،كل عضو زوج من أعضاء اإلنسان يكون مؤنثا إال 

 والكرش والطحال.
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 فرداالسُم الم

 

 .شة(ائِ ع   –نت بِ  –تى نحو: )ف   واحدة،واحد أو ما دلَّ على  هو

 

 االسُم المثن ى

 

 :نحو الرفع،حالة  فيبزيادة ألف ونون على مفرده  اثنتين،لَّ على اثنين أو ا د  م   هو

 نحو:   ،الجر وأحالتي النصب  فيياء ونون أو  وبنتان(،)جاء رجالن  

 إلى بنتين(. نظرت –)رأيت رجلين  

 

 :ة باالسم المثنىاألسماء الُملَحقَ 

 ىمَّ س  ولهذا تُ  ؛لفظهااللغة العربية ألفاظ تدلُّ على المثنى. وال مفرد  لها من  فيوردت 

 ومن هذه األلفاظ: ى(. وتعرب إعرابه. فترفع باأللف وتنصب وتجر بالياء. ة بالمثنَّ ق  لح  )مُ 

 لى ضمير مطابقا إللمؤنث. ويُعربان إعراب المثنى إذا أضيف (كلتا)و للمذكر، (كال))أ( 

 قبلهما.لما      

 .يفيد القارئ الكتابين كليهمايفيد القارئ / إن  كالهمانحو: الكتابان      

  .يفيد القارئ كلتيهمايفيد القارئ / إن القصتين  كلتاهماونحو: القصتان      

  .أما إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر فتعربان إعراب المقصور بحركات مقدرة على األلف

 الرجلين جاء كال  نحو:

   .(: مضاف إليه مجرورالرجلين األلف،وعالمة رفعه الضمة المقدرة على  مرفوع، فاعل :كال)

 القصتين ونحو: قرأت كلتا 

  القصتين(، وهو ظاهر،به منصوب بفتحة مقدرة على األلف، ألنها أضيفت إلى اسم  : مفعولكلتا)

 الرجلين  بكالونحو: مررت 

  .عالمة جره الكسرة المقدرة على األلف(و مجرور،: اسم كال)
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 عليهما،ن أو معطوفا مفردتان أو مركبتا ( للمؤنثاثنتان)و للمذكر، (اثنان))ب( 

 وإذا ركبتا مع عشر أو عشرة حذفت نونهما لإلضافة تخفيفا.       

 أمثلة:

 )مفردة(                        .هذان اثنان وهاتان اثنتان / قرأت قصتين اثنتين وكتابين اثنين -

 للمذكر(  10)مركبة مع       .عشر رجال اثنيعشر رجال / سرت إلى  اثنيجاء اثنا عشر رجال / رأيت  -

 للمؤنث(  10)مركبة مع    .عشرة فتاة اثنتيعشرة فتاة / سرت إلى  اثنتيجاءت اثنتا عشرة فتاة / رأيت  -

 مع مذكر( –)معطوفة                       .ن رجاليرأيت اثنين وعشر متسابقا /اشترك اثنان وعشرون  -

 مع مؤنث( –)معطوفة                       .ين فتاةرأيت اثنتين وعشر متسابقة /اشترك اثنتان وعشرون  -
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 االسُم الجمع

 

        (،أشجار – فتيات –رجال  - معلموننحو ) اثنتين،هو ما دلَّ على جماعة أكثر من اثنين أو 

 .)جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير(  وهو أنواع:

 

 :أوال: جمُع المذكر السالم

 ياء ونونو (.حالة الرفع فيعلى أكثر من اثنين بزيادة واو ونون على مفرده ) هو ما دلَّ 

 عند جمعه جمعاألن مفرده يسلم من التغيير  ؛وسمى )سالما(. حالتي النصب والجر( في)

 سالما.  

  شروط جمع المذكر السالم:

 له مفرد من لفظه.أن يكون  -1

 أن يكون المفرد مذكرا. -2

 أن يدلَّ المفرد على عاقل. -3

 أن يسلم هذا المفرد من التغيير عند الجمع. -4

  الفاسدين ابتعدُت عن/ . الغادرين مكروهونإن تمون بعملهم. / يه المهندسون: أمثلة

 

 :قَة بجمع المذكر السالماألسماء الُملحَ 

 بعض األلفاظ، وهي تلحق به ألنها تُعرب إعرابه،إعرابه  فييلحق بجمع المذكر السالم 

 حالة النصب، في( حالة الرفع، وعالمة نصبها )الياء فيفتكون عالمة رفعها )الواو( 

ق ة بجمع المذكر السالم حالة الجر. فيوعالمة جرها )الياء(  ى )ُملح   ألنها فقدت ؛(لكنها تُسمَّ

 : شرطا من شروط جمع المذكر السالم، وهذه األلفاظ هي

 ألنه ليس لها مفرد من لفظها.  :()بمعنى: أصحاب أولو* 

 .جمع )سنة( ألنها تدلُّ على مؤنث غير عاقل سنون:* 

 جمع )عال م( ألنها ال تدلُّ على عاقل. عالمون:* 

 .أهلون* 

 ن( إلى ) تسعين(.من )عشري األعداد هي: ألفاظ العقود* 
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ُل هذه األلفاُظ المُ   عند اإلضافة تحذف نونهاو ,ة بجمع المذكر السالم معاملتهق  ح  لْ تُع ام 

 .جمع المذكر السالم. نحو: "سمعنا عن بني عامر" نونُ  فُ حذ  ا تُ م  ك  

  

  أمثلة:

   .(19 )الرعد:األلباب"  أولور "إنما يتذكَّ  -

 .رفعه الواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم( وعالمة ،: فاعل مرفوعأولو)          

ِ اْلع ال ِمين  " - ب  ِ ر  ْمدُ َّلِلَّ     .(2 الفاتحة:)" اْلح 

             .وعالمة جره الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم( ،: ُمضاف إليه مجرورالعالمين)           

   .(46 )الكهف:نة الحياة الدنيا" زي البنونَ الماُل و" -

         .ألنه ملحق بجمع المذكر السالم( ،: معطوف مرفوع بالواوالبنون)          

 . (42 )يوسف:" سنين ضع  بِ  السجنِ  في"فلبث  -

              .ألنه ملحق بجمع المذكر السالم( ،: ُمضاف إليه مجرور بالياءنينسِّ )          

   .(65 )األنفال:صابرون يغلبوا مائتين"  عشرون"إن يكن منكم  -

 .: اسم كان مرفوع بالواو(عشرون)          

  .(22 )النور:القربى"  أولىالفضل منكم والسعة أن يؤتوا  أولو "وال يأتل -

  .إال ودائع األهلونوما المال و -

 

 

 :سالمالمؤنث الجمع ثانيا: 

 نحو:  المفرد،ا دلَّ على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء مفتوحة على م  هو 

 .طائرات( –ينبات ز –)عائشات 
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 :ما يُجَمع جمعا مؤنثا سالما

 فقط؛ى جمعا م  ــــات( فتسز  مْ مريم(. أما )ح   –سعاد  –نحو: )هند  :العاقلالعلم المؤنث * 

 ألنها اسم مؤنث غير عاقل. ؛ات(ف  رُ لمذكر. وكذلك )غُ  ألنها جمع     

 ألنها صفة لغير ؛فقطمعا أما )واسعات( فتسمى ج )ُمرِضع( نحو: :العاقلصفة المؤنث * 

  عاقل.   

 تفاحة(. ماعدا بعض األسماء تجمع –جميلة  –نحو: )فاطمة  :التأنيثاالسم المختوم بتاء * 

ة(. –امرأة  –شف ة  –: )شاة وهي تكسير،جمع      أم 

 فُضلى( بشرط أال يكون –ى د  هُ  –ى نحو: )ُحبل   :المقصورةاالسم المختوم بألف التأنيث * 

 مذكرها ألنَّ  ؛الماــــسى( ال تجمع جمعا مؤنثا ش  طْ فكلمة )ع   (،ا على وزن )فعالنمذكره   

 عــى( تجمع  وْ )عطشان( على وزن )فعالن( وإنما تجمع جمع تكسير )ِعطاش(  ومثلها )ج   

 جمع تكسير )جياع(. 

 حسناء( بشرط أال يكون مذكرها –نحو: )صحراء  :الممدودةاالسم المختوم بألف التأنيث * 

 ألنَّ  ؛الماــــــسصفراء( فال تجمع جمعا مؤنثا  –بيضاء  –على وزن )أفعل( نحو: )حمراء   

 نحو:  ير،ـــتكسع جمع ـــ)أفعل( ولذا تجم وزن أصفر( على –أبيض  –ر ـــ)أحم مذكرها   

 بيض(. –ُصْفر  –)ُحْمر    

ة – نجاحهنحو: ) :المرةبعض المصادر الدالة على *   طموحات(. – نجاحات( )ط موح 

 نحو:  المذكر,بعُض ما ال يُعقَل من * 

ام    ام   –)حمَّ  ىمَّ س  هذه الحالة يُ  فيو إسطبالت(. –مطارات( )إسطبل  –ات( )مطار حمَّ

 جمعا فقط بألف وتاء زائدتين. الجمعُ   

 .نحو: )إمداد إمدادات( و )انتصار انتصارات( :الثالثيةمعظم المصادر غير * 

 

 تنبيه:

 ،وإنما جمع تكسير ا،ولذا ال نعُدُّها جمعا مؤنثا سالم زائدة،اء تنتهي بتاء غير بعض األسم

 .أقوات( –أوقات  –أصوات  –)أبيات  وهذه األسماء منها:
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 :بجمع المؤنث السالماألسماء الُملَحقَة 

ى ؛لفظهاولكن ليس لها مفرد من  سالما،هناك أسماء تجمع جمعا مؤنثا   ولذا تُسمَّ

ل معاملته. فتكون عالمة رفعها )الضمة( في حالة (،بجمع المؤنث السالمة ق  لح  مُ )  وتُع ام 

 )الكسرة(. هي الرفع، وعالمة نصبها أو جرها

 ،اتفَ رَ عَ و)اسم قرية بالشام(  أذرعاتو )بمعنى: صاحبات( أوالتوهذه األسماء هي: 

ى به هذا الجمعُ م  و    (. نعمات –عنايات  –دات سعا)نحو:  مؤنث،ا لمذكر أو لم  ع   ار  وص   ا ُسم ِ

 

 :يرتكسالجمع  ثالثا:

 ،وهو جمع للعاقل وغير العاقل مذكرا أو مؤنثا اثنتين،ا دلَّ على أكثر من اثنين أو هو م  

 عصافير(     –ثمار  –نحو: )أشجار  الجمع،ه إلى التكسير )التغيير( عند فردُ ض مُ ا يتعرَّ وهو م  

اف )أ ا(ثم  –تتكسر إلى )ش ج ر ة(  ،شجرةمثال:   .أشجار(فتصير )ة( ، ويُحذف )يُض 

 الصرفيون جمع  التكسير إلى قسمين: موقد قسَّ  

ل ة: ( أ  هو ما تدل حقيقته على ثالثة فما فوقها إلى العشرة. قسم يدلُّ على جموع القِّ

 :وأشهر أوزانه         

 الوزن الجمع الوزن الجمع

 أفعُل أنُجم –أدمع 
   - أطعمة

 أسِلحة
 أْفعـِلة

 فِْعلة فِتية أفع ال أفراس – أثواب

 

 هو ما يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية. قسم يدل على جموع الكثرة: ( ب

 وله أوزان كثيرة:         

 الوزن الجمع الوزن الجمع الوزن الجمع

ائِب فُعُول نُُمور  أ فِعالء أِشدَّاء ف ع ائِل س ح 

ف اء فُع ل ُغر  م  ت ب ة فُع الء ُكر   ع لةف   ك 

م اه فُعَّل ُصوَّ  فواِعل نواٍص  فُع ل ة ُرم 

اب فِْعالن ِجْرذ ان  فُعُل ُصبُر فِع ال ِصح 

ى ار  ح     فُْعل ُسْمر ف ع الى ص 
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 أسماُء االستفهام

 

                       ويحتاج االستفسار إلى جواب.  ما،ستعمل لالستفسار عن شيء اء تسمأ هي

 ومن أسماء االستفهام: 

 

 ماس

 االستفهام

 ا 

 إعراب اسم االستفهام مثلةأ استخدامه

نْ   مبنى القادم؟ نْ م   به عن العاقل مُ ستفه  يُ  م 

ا  م 
 به عن غير مُ ستفه  يُ 

 العاقل 
 مبنى ؟ا اللوحات التي رسمت هام  

ت ى  مبنى ى السفر؟مت   به عن الزمان مُ ستفه  يُ  م 

 مبنى ؟قمدينة دمش تقعُ  أين   به عن المكان مُ ستفه  يُ  أْين

 كم

 العدد،به عن  مُ ستفه  يُ 

 ويلحقه اسم نكرة 

 منصوب 

 ؟الفصل فيكم طالبا 

 اسم استفهام مبنى على

 ويكون بحسب السكون، 

 موقعه من الكالم رفعا 

 أو نصبا أو جرا  

 مبني ؟أمسيت كيف   به عن الحال مُ ستفه  يُ  كيف

 أي

 به عن كل ما  مُ ستفه  يُ 

 بحسب ما يضاف م،تقدَّ 

 إليه

 ؟ كتاٍب قرأت أي   -

 )لغير العاقل(

 طالب يهتم ال أي   -

 ؟المسابقة فيبالمشاركة 

 )للعاقل(

 بُمعر  
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 اسم الفعل

 

 ولم يقبل عالمة من عالماته.  الفعل،هو ما دلَّ على معنى 

 

 ينقسم من حيث الزمن إلى:  :أنواع اسم الفعل

 .اسم فعل أمر( مضارع،اسم فعل  ماض،)اسم فعل                                       

 

 .عُد  كثيرايعنى: ب   (هيهات)فاسم الفعل  المبالغة،ي دُلُّ اسم الفعل على  داللة اسم الفعل:

 

 نوعه مثال معناه اسم الفعل

 اسم فعل ماض ٍ أراضينا المحتلة فيأن نفرط  ْهيَهات عُد  ب   ْهيه ات

 )يدل على معنى

 (الماضيالفعل  

ِ والباطل ت انشَ  افترق ش تَّان  بين الحق 

 ما حلَّ الشتاء ُسْرَعان س رع ُسْرع ان

 أتضجر أف ٍ 
ا ٍ  "ف ال  ت قُل لَُّهم  ا"      أُف  ْرُهم  ال  ت ْنه  و 

 (23)اإلسراء: 

ع  اسم فعل مضارِّ

 )يدل على معنى

 الفعل المضارع( 

 آميناللهمَّ اغفر لنا،  استجب آمين

ىْ  بُ  و   أْعج 

أ نَّهُ َوْي "  " ال  يُْفِلُح اْلك افُِرون   ك 

 (82)القصص: 

 عنتر أقدم َوْيكَ 

اه ا بُ  و   لسلمى َواَها أْعج 

ل ِدى أواه أتوجع أواه  يا و 

  أتوجع آه

 بْله  الخصام   اترك بْله  
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 نوعه مثال معناه اسم الفعل

 على الصالة حي   أْقبِل حيَّ 

 اسم فعل أمر

 )يدل على معنى

 فعل األمر( 

هْ    اسكت ص 

  أتوجع آه

  ِزْدنِي إِيه

هْ   عن هذا الحديث َمهْ  ُكف م 

يَّا   أسرع ه 

  أقبِل ه لُمَّ 

 الكتاب هاك خذ هاك

ُءوا ِكت ابِي ْه" َهاُؤمُ " خذ ه اؤمُ  (19)الحاقة:  اْقر   

 اسم فعل أمر  ابتعد إليك عنى

 منقول عن جار 

 ومجرور 

 

 الزم عليك نفسك
نُوا ي ا أ  " ا الَِّذين  آم  "       أ نفُس ُكمْ  َعلَْيُكمْ يُّه 

 (105)المائدة: 

 إِليُكم نشرة األخبار ُخذْ  إِليك  

  تقدَّمْ  أمامك
 اسم فعل أمر 

 منقول عن ظرف

 

رْ  وراء ك  وراء ك الطريق تأخَّ

 دونك  القلم ُخذْ  دون  

 مكانك أيها اللص اثبت مكان ك

 اسم فعل أمر أخي. ال تغضب رويدك يا تمهَّل رويدك

 منقول عن  

 مصدر  
 بْله  الخصام   اترك بْله  

 

 تنبيه:

 ة عن العرب، ولكن يمكن أن نأتي بصيغة قياسية على وزن )ف ع ال ِ( من كل فعلاعيَّ م  أسماء األفعال س  

اعِ( بمعنى:   ذ اِر( بمعنى: احذر، و )س م  ال(  اسمع،ثالثي تام متصرف، نحو: )ح   بمعنى: انِزل.و)ن ز 

 

 : َصهإعرابينموذج 

 والفاعل: ضمير مستتر ،بمعنى )اسكت( ،ال محلَّ له من اإلعراب ،مبنى على السكون أمر،اسم فعل  ه:صَ 

 .وجوبا تقديره )أنت(      
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 الخمسة األسماءُ 

 

 صاحب"( + ُمضاف إليه. :ذو "أي –فو  –حمو  –أخو  –: )أبو هي الخمسة،األسماء 

ر بعالمات أسماء تُرف وهي  ،وتُنص ب باأللف ،حيث تُرفع بالواو فرعية،ع وتُنص ب وتُج 

رُّ بالياء  وبشرط أن تضاف إلى اسم ،)غير مثناه وال جمعا( ولكن بشرط أن تكون مفردة ،وتُج 

 نحو: )أبو بكر( أو إلى ضمير )ما عدا ياء المتكلم( نحو: أبوك  وأخوهم. ،ظاهر

 

افا ــعد هذه األسمواالسم الظاهر الواقع ب          ُب )ُمض   ون ـــــير يكبينما الضمإليه(، اء الخمسة يُعر 

اف إليه. في           محل جر ُمض 

 

 : أمثلة

ْيقا أبوكان  -  .بكٍر صد ِ

  .ُشجاع َحَماكإنَّ  -

 .أخوكنجح   -

 .العقل ِ ذاأحترُم  -

  .الحكمةِ  ذيبحثُت عن  -

 .جاء الرجُل وفوه يبتسم -

                         

ْيقا أبوكان ) إعرابينموذج   .(بكٍر صد ِ

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 يرفع االسم وينصب الخبر مبنى،فعل ماٍض ناسخ ناقص  كان

                     ألنه ملحق بجمع المذكر السالم ؛الواووعالمة رفع  مرفوع،اسم كان  أبو

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة بكرٍ 

ْيقا  وعالمة نصبه الفتحة منصوب،ان خبر ك صد ِ

 

 

 



- 83 - 
 

 :تنبيهات

اف ة،تُست عمُل إال  )ذو( ال  اُف إال إلى اسم وال  ُمض   نحو: ذو العلم ِ ُمه اب. ظاهر،تُض 

 : يمكن تثنية )ذو( وجمعها على النحو التالي 

 

 ذو للمفرد

 المذكر 

 ذو للمفردة 

 المؤنثة
 نثجمع المؤ جمع المذكر المثنى المؤنث المثنى المذكر

 ذو

  نحو:

 هو ذو علم

 ذاتُ 

 نحو: 

 ذاُت علم هي

 

 ذََوى –ذوا 

 نحو: 

 هما ذوا علم

 ذََواتَى –ذواتا 

 نحو: 

 البنتان ذواتا علم

 ذوي -ذوو 

 نحو: 

 المؤمنون ذوو

 أخالق سامية 

 ذواتُ 

 نحو: المؤمناتُ 

 ذواُت همٍم  

 عالية

 

 ات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم رفعاتُعرب بحرك المتكلم،إذا أُِضيفت األسماء الخمسة إلى ياء  

 .(: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمأبى)فكلمة نحو: )جاء أبى(  وجرا،ونصبا           

( منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة على ما قبلأخيفكلمة ) أخي مجتهد(ونحو: )إن             (: اسم )إنَّ

 المتكلم. ياء         

 

ب إعراب   مثناه،اءت األسماء الخمسة إذا ج         أخويك(  نحو: )أحترمُ  ،المثنى تُْعر 

 ألنه مثنى. الياء،(: مفعول به منصوب وعالمة نصبه أخويكفكلمة )          

 

افة،إذا جاءت هذه األسماء غير   ب بالعالمات األصلية  ُمض   )األُب رحيم (نحو:  الظاهرة،تُْعر 

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مرفوع،(: مبتدأ األبُ فكلمة )          

  

ب بالعالمات األصلية  جمعا،إذا جاءت هذه األسماء   ةُ يُوُسف  نحو: " الظاهرة،تُْعر  اء  إِْخو  ج   "و 

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.  مرفوع،(: فاعل إخوةُ فكلمة ) (58يوسف: )           

 

ب إعراب األسماء الخمسة إال إذا كانت غير متصلة بالميم.  فم،كلمة )فو( بمعنى    ال تُْعر 

ب بالعالمات             نحو: قول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم: األصلية،فإذا اتصلت بالميم تُْعر 

 الِمسِك"   الصائم أطيُب عند هللاِ من ريحِ "لخلوُف ف م ِ           

اف فمكلمة ))           .(إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره(: ُمض 
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 االسم المبنى

 

الجملة. أو هو الذي يلزم آخره حالة  فيمهما تغير موقعه  آخره،هو الذي ال يتغير شكل 

 .الجملة فيمحل )رفع( أو )نصب( أو )جر( حسب موقعه  فيواالسم المبنى يكون  واحدة.

سماء االستفهام، وأسماء اإلشارة،            األسماء المبنية هي: الضمائر، وأسماء الشرط، وأو

 ,وجه من الوجوه . وهي مبنية ألنها تشبه الحروف فيوأسماء األفعال، واألسماء الموصولة

 ووجوه شبه االسم المبني للحرف تتمثل في اآلتي:

قد يشبه االسُم المبنيُّ الحرف  في الوضع. كأن يكون االسُم المبني موضوعا على  -1

و: التاء في )ضربت( فهي اسم مبني )ضمير( يشبه األحرف التي حرف واحد. نح

تتكون من حرف واحد. نحو: ) ب/ ك (. وقد يكون االسم المبني موضوعا على 

حرفين. نحو: الضمير )نا( في )كتبنا( فهو يشبه األحرف التي وضعت على حرفين. 

 نحو: لم/ أن / في.

متى تسافر؟  فكلمة )متى( اسم استفهام قد يشبه االسم المبني الحرف في المعنى. نحو:  -2

 مبني؛ ألنه يشبه الحرف )الهمزة( في المعنى وهو االستفهام.

 االسم المبني يشبه الحرف في كونه ينوب عن الفعل دون التأثر بالعامل. -3

ومثال ذلك )دراك زيدا( وهو اسم فعل مبني يؤدى معنى الفعل )أدرك( وال يوجد 

 كونها تعمل وال يعمل فيها غيرها.عامل يؤثر عليه. مثل الحروف 

)والمقصود بالعامل: السبب. ففي قولنا: نام الولد. فإن سبب رفع كلمة الولد هو وجود عامل  

أو سبب وهو الفعل "نام" الذي تسبب في كون كلمة )الولد( فاعال مرفوعا. والحرف يكون 

 في الحرف نفسه(.عامال كأن يكون حرف جر يتسبب في جر االسم، وال يوجد عامل يؤثر 

االسم المبني قد يشبه الحرف الفتقاره )حاجته( إلى شيء. فاألسماء الموصولة )الذي  -4 

      والتي إلخ( تكون مبنية ألنها تحتاج إلى صلة )جملة تأتي بعدها تسمى صلة الموصول( 

 كما أن الحرف يحتاج إلى ما يعطيه معنى. فالحرف بدون وجوده في جملة ال معنى له.
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الكلمة حالة واحدة ال تتغير مهما تغير موقع  أن  أخر يلزموما يميز األسماء المبنية 

     االسم داخل الجملة. نحو: )هذا(. فهو اسم مبني يظل ساكن اآلخر دائما سواء أجاء فاعال 

 أم مفعوال أم مجرورا. 

 أنواع األسماء المبنية

 تنبيهات أنواعه ونماذج له االسم المبنى

 ائرالضم -1

 )الضمير: 

اسم معرفة يدلُّ 

 على المتكلم 

 أو الُمَخاَطب 

 أو الغائِّب(

وكل الضمائر 

 مبنية

 الضمائر نوعان: 

o وهي: ضمائر منفصلة ، 

 –أنتن  –أنتم  –أنتما  –أنِت  –أنت   –نحُن  –)أنا  

(. –ُهم  –هما  –هى  –هو   هنَّ

o وهي: ضمائر متصلة ، 

نون  –الجماعة  واو –ألف االثنين  –* )تاء الفاعل 

 إيا(  -نا الفاعلين  –ياء المخاطبة  –النسوة 

 * ياء المتكلم، نحو: )أكرمني(، )كتابي(

 * كاف الُمخاطب، نحو: 

( و  ك، أكرمكما، أكرمكم، أكرمكنَّ  )أكرم 

(  –كتابكم  –كتابكما  –كتابِك  –)كتابك    كتابكنَّ

 * هاء الغائب، نحو: 

(  –كرمهم أ –أكرمهما  –أكرمها  –)أكرمه  أكرمهنَّ

( –عقلهم  –عقلهما  –عقلها  –و )عقلُه   عقلهنَّ

من ا المعلم / عقولنا مفكرة.  * نا للمتكلم، نحو: أكر 

 

 َضميُر الفَْصل

هو ضمير يفصل بين المبتدأ 

   وخبره، ويأتي للتوكيد، 

 وبيان أن المسند خبر ال صفة. 

 القائم هوفلو قلنا: محمد 

( لو لم نأِت بالضمير )هو

الحتمل أن يكون )القائم( صفة 

)زيد( فلما جئنا ب )هو(  ـل

تعيَّن أن يكون )القائم( خبرا 

 عن )زيد(

 نحو:

 الفاسقون"  هم"وأولئك 

  .(4)النور:                            

 الكاذبون"  هم"فأولئك عند هللا 

 .(13)النور:                      

 الحق"   هو"ويعلمون أن هللا 

 .(35)النور:                            

أسماء  -2

 اإلشارة

o  هؤالء )لإلشارة إلى القريب( –هذه  –هذا 

o  أولئك )لإلشارة إلى البعيد( –تلك  –ذلك 

هاتان( أسماء إشارة  –)هذان 

 معربة، حيث نقول: 

)رأيت هذين أو هاتين( فيتغير 

آخرهما بتغير موقعهما 

 اإلعرابي.
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 تنبيهات عه ونماذج لهأنوا االسم المبنى

األسماء  -3

 الموصولة

 األسماء الموصولة نوعان: 

o :أسماء موصولة خاصة, وهي  

 –)للمفرد المؤنث(  التي –الذي )للمفرد المذكر( 

  –الذين )للجمع المذكر( 

 الالتي والالئي )لجمع المؤنث(.

o :أسماء موصولة عامة, وهي  

ا )لغير العاقل(. ْن )للعاقل(، م   م 

ن أحترمه نحو:   –حضر من احترمهما  –)حضر م 

 حضر من أحترمهن(. –حضرت من أحترمها 

ْن" كاسم موصول ي دُلُّ على  حيث )استخدمت "م 

 المفرد أو المثنى أو الجمع، والمذكر أو المؤنث(

 اللذان )للمثنى المذكر( 

 اللتان )للمثنى المؤنث(

معربان، وتعربان إعراب  

 المثنى 

 ترمهما نحو: جاء اللذان اح

فاعل مرفوع،  اللذان:)

 وعالمة رفعه األلف(

أسماء  -4

 االستفهام
ن    أين( –متى  –ما  –مثل: )م 

أسماء  -5

 الشرط
ن    أين( –متى  –ما  –مثل: )م 

العدد  -6

 المركب

) ( إلى )تسعة  عشر    من )أحد  عشر 

 اثنتي عشرة( –ما عدا )اثني عشر 

اثنتي عشرة(  –)اثني عشر  

ألول منهما يعرب الجزء ا

إعراب المثنى، والجزء الثاني 

 مبنى على الفتح

أسماء  -7

 األفعال
ه )بمعنى: اسكت(        –إيه )بمعنى: ِزْدني(  –ص 

بعض  -8

 الظروف
(. –حيُث  –مثل:)أمس    اآلن 

الظروف  -9

 المركبة
(. –بين  بين   –)ليل  نهار     صباح  مساء 

األعالم  -10

المنتهية ب 

 )ويه(

اه ويه.  -خمارويه  –خالويه  –نفطويه  –سيبويه   ر 
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 االسم المعرب

 

 ل. امِ ى الع  مَّ س  يُ  ويكون التغير بسببٍ  الجملة، فيهو االسُم الذي يتغيُر آخره تبعا لتغير موقعه 

  نوعان:العامل و

 ءوجود الضمة على الرا فينجد أن السبب  قصيد ة(قولنا: )أنشد الشاعُر  في عامل لفظي: -1

   وهو الفعل )أنشد(  لفظي،على االسم )قصيدة( هو عامل  (التنوين)االسم )الشاعر( والفتحة  في

 ونصب االسم )قصيدة( باعتباره مفعوال به. الفاعل،رفع االسم )الشاعر( باعتباره  فيالذي تسبب 

سم اال فيقولنا: )الشعُر ديوان العرب( نجد أن الضمة على الراء  في عامل غير لفظي: -2

 مبتدأ(. وهو االبتداء )وقوعه لفظي،ل غير )الشعر( سببها عام

 

   :عالمات اإلعراب

 الجر. النصب، الرفع،ب ثالثة: عر  االسم المُ  فيعالمات اإلعراب 

 عالمات الجر عالمات النصب عالمات الرفع

للمفرد، وجمع  = الضمة:

التكسير، وجمع المؤنث السالم، 

 وما يلحق به.

 ى، وما يلحق به.للمثن = األلف:

لجمع المذكر السالم،  = الواو:

 وما يلحق به، واألسماء الخمسة.

للمفرد، وجمع  = الفتحة:

 التكسير.

لجمع المؤنث السالم،  = الكسرة:

 وما يلحق به.

للمثنى، وجمع المذكر  = الياء:

 السالم، وما يلحق بهما.

للمفرد، وجمع  = الكسرة:

ا التكسير، وجمع المؤنث السالم، وم

 يلحق به.

 للممنوع من الصرف. = الفتحة:

للمثنى، وجمع المذكر  = الياء:

السالم، وما يلحق به، واألسماء 

 الخمسة.

 

 :جدول إعراب األسماء

 يجـــر ينصـب يرفـع االسم نوع

 بالكسرة بالفتحـة بالضمـَّة االسـم المفـرد 

 باليــــــــــــــــاء باأللــف المـثـن ى

الســالم جمع المذكر  باليــــــــــــــــاء بالـــواو 

ـة جمع المؤنث السـالم  بالكـســرة بالضمـَـّ

ـة جمع التكــسير  بالكـسـرة بالفـتحـة بالضمَّ

 باليـــاء باأللـف بالـواو األسماء الخـمسة

 



- 88 - 
 

 والعالمة المقدرة:  ,العالمة الظاهرة

 عليه،االسم صالحا لظهور العالمة  فياألخير  الحرفُ  حين يكونُ  ظاهرة،تكون العالمة 

 األخير. ر فيها العالمة على الحرفِ قدَّ وهناك حاالت تُ 

 

 تقدر فيها عالمة اإلعراب:  التيالحاالت 

 فتقدر العالمة اإلعرابية للتعذر.  ألفا،إذا كان آخر االسم  -1

 التعذر(.منع من ظهورها  مقدرة،فاعل مرفوع بضمة  :فيمصط) . فينحو: حضر مصط          

 فتقدر العالمة للثقل. كسرة،إذا كان آخر االسم ياء قبلها  -2

 .منع من ظهورها الثقل( المقدرة،فاعل مرفوع بالضمة  القاضي:)  .نحو: جاء القاضي          

      .إذا كان االسم مسبوقا بحرف جر زائد.  نحو: ما حضر من أحد -3

 هورها اشتغال المحل )آخر االسم( بحركة حرف الجر: فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظأحد)         

  الزائد(.         

  مجرور لفظا( محال،: مرفوع أحد) ويمكن أن نعرب كاآلتي:        

 ابشرط أن يكون مفردا أو جمع تكسير أو جمع المتكلم،إذا كان االسم مضافا إلى ياء  -4

 يوأخوات وأصدقائي،صديقي  نحو: حضر .سالما امؤنث         

( نحو: ُربَّ صدفة خير من ألف  -5 ( أو )واو ُربَّ  ميعاد.إذا كان االسم مسبوقا ب )ُربَّ

 يٍل كموج البحر أرخى سدوله. ولونحو:         

 : مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بعالمة الجر بسببليلٍ )         

         )  .واو ُربَّ

 

 

 

 

 

 

 



- 89 - 
 

 االسم المرفوع

 

 الحاالت اآلتية:  فيع االسم يُرف

 (.محمد  . نحو: )نام سم المرفوع المذكور قبل ه فعلُهإذا وقع فاعال ، والفاعل: هو اال - 1

 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 الفتح.فعل ماٍض مبني  على  نام

ة الظاهرة على  محمد    آخره.فاعل  مرفوع  وعالمة رفعه الضمَّ

 

  :نحو.  ي لم يذكر معه فاعلُه، وهو: االسم المرفوع الذإذا وقع نائبا  عن الفاعل - 2

 (.رجل  ُضِرب  )     

 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 (.)مبنى للمجهول فعل ماٍض مبني على الفتح  ُضِرب  

ة  ظاهرة  على  رجل     آخره.نائب الفاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضمَّ

 

 ( عظيم   هللاُ ) :نحو .العوامل اللفظيَّة الخالي من، والمبتدأ: هو االسم المرفوع إذا وقع مبتدأ - 3

 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

ة  ظاهرة  على مبتدأ مرفوع  باالبتداء هللاُ   آخره.، وعالمة رفعه ضمَّ

ة  ظاهرة  على خبر المبتدأ مرفوع   عظيم    آخره.، وعالمة رفعه ضمَّ

 

 

 (.قائم  )زيد  : نحـود إليه. مرفوع المسنهو: االسم ال والخبر،إذا وقع خبرا ،  - 4

 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

ة  ظاهرة  على مبتدأ مرفوع  باالبتداء زيد    آخره.، وعالمة رفعه ضمَّ

ة  ظاهرة  على خبر المبتدأ مرفوع   قائم    آخره.، وعالمة رفعه ضمَّ
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، وبات   (كان)إذا وقع اسما  لـ   -5 ، أضحى، وظلَّ ،وأخواتها، وهي )أمسى، أصبح   ، صار 

، ما انف    ، ما زال  ، ما دام (. ليس  ، ما برح  ، ما فتئ   (.جالسا   بكر  نحو: )كان كَّ

 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 .ناقص، ي رف ع االسم  وي نِصب الخبر ناسخ فعل ماٍض  كان

ة  ظاهرة  على  بكر  آخره.اسم كان مرفوع وعالمة رفعه ضمَّ

 آخره.فتحة  ظاهرة  على خبر كان منصوب وعالمة نصبه  جالسا  

 

 .(لطيف  )إنَّ الجوَّ نحو: وأخواتها.  (إنَّ )خبرا  لـ  إذا وقع - 6

 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 الخبر.، ينصب االسم ويرفع حرف توكيد ونصب إنَّ   

 آخره.، وعالمة نصبه فتحة  ظاهرة  على " منصوباسم "إنَّ  الجـوَّ 

ة  ظاهرة  على آخره.مة ، وعال" مرفوعخبر "إنَّ  لطيف    رفعه ضمَّ
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 االسُم المنصوب 

 

ُب االسُم إذا كان:   يُْنص 

د ة( حاال – مفعوال معه –مفعوال فيه )الظرف(   –مفعوال ألجله  –مفعوال مطلقا  -)مفعوال به   – ُمفر 

        -لعاملة عملهاخبر كان وأخواتها وا  –اسم إنَّ وأخواتها والعاملة عملها  -منادى   –تمييزا 

  .(أو البدلأو التوكيد   االسم التابع السم منصوب قبله كالوصف أو المعطوف

 

 المفعول به

 

 هو االسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. وقد يكون مفعوال به واحدا أو اثنين أو ثالثة.

   .السماَء صافية   سَ النا/ أعلمُت  .السماَء صافية  / ظنَّ الرجُل  الد رسَ  نحو: كتب الطالبُ 

  منصوب،مفعول به  اللبَن:) .نحو: شرب اللبن  الطفلُ  فاعله،ويجوز أن يتقدم المفعول به على 

 .وعالمة نصبه الفتحة(

 نحو:  منفصال،إذا كان المفعول به ضميرا  الفعل،ويجب أن يتقدم المفعول به على 

 (.5)الفاتحة:  نعبدُ" إي اك"

 .التحذير أو اإلغراء أو االختصاص(أساليب: ) فيبه كما  المفعول وفاعلُ  فعلُ  وقد يُحذ فُ 

 : وهي محذوف،مفعوال به لفعل  بُ عر  هناك كلمات تُ و

 (ويلك –ويحك  –مرحبا  –سهال  –أهال )

 .(ووطئت  سهال أهال،والتقدير: جئت   
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 المفعول المطلق

 

 واحدة من ثالث ليؤديي ويأت ر(صدالم)ويسمى  الفعل،اسم منصوب مأخوذ من لفظ  هو

 .أو بيان عدد عامله عامله،أو بيان نوع  عامله،وظائف: إما لتوكيد 

 د للفعل رزق(مفعول مطلق منصوب مؤك ِ  رزقا:)                  .زقارِ  رزقه هللاُ   نحو: 

 زق(ن لنوع الفعل ري ِ ب  مفعول مطلق منصوب مُ  رزقا:)         .زق ا حسن ارِ  رزقه هللاُ          

 مفعول مطلق منصوب ُمب ي ِن لنوع الفعل رزق( رزَق:)     .األغنياء زق  رِ  رزقه هللاُ          

 لعدد الفعل رزق( ُمب ي ِنمفعول مطلق منصوب  رزقين:)              .ينزق  رِ  رزقه هللاُ          

 

 

رْبُت ضربا  إعرابي: )نموذج    (.ض 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 .على السكون التصاله بتاء الفاعل مبني   فعل ماٍض  ض رب

، في محل رفع فاعلضمير متصل م التاء  .      بني على الضم ِ

 ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.بـ "ضربُت" مفعول  مطلق  منصوب   ضربا  

 

 

 تنبيه:

 : هيمطلقا، وهذه الكلمات هناك كلمات ال تستعمل إال مفعوال 

 ( حاش    - ويله –ويحه  –البتة  -قطعا  -حقا –نا يقي - أيضا –معاذ  –سبحان )
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 :كلمات تعرب مفعوال مطلقا

 

 الكلمة

 معلومات عنها

 .أي: تنزيها عن التشبيه والتمثيل (سبَّح)مصدر يدل على الفعل  وهي)سبحان هللا(  سبحان 

 .ألن "معاذ" مصدر ميمي )أعوذ إلى هللا معاذا( ،إلى هللا أي: لجوء   معاذ

 البتة –ألبتة 

 وصل،ويمكن استخدامها بهمزة  األفصح،هو  -بهمزة قطع –ألبته 

    : قطعأي (بتَّ )والبت: مصدر للفعل 

 ويعرب: مفعوال مطلقا منصوب بالفتحة الظاهرة.

ا  .: صارأي ،يئيض آض   هو: اآلن،مصدر من فعل غير مستعمل  هي أيض 

ل غير وْيـلَه –وْيَحه   .مستعمل مفعول مطلق لفعل مهم 

 تنزيها له. حاَش هللاِّ 

 نحو: هذا كتابي قطعا، أي: أقطُع برأيي قطعا قطعا

 نحو: إني أعرفه يقينا، أي: أوقن يقينا. يقينا

 كنت مشتاقا حقَّا، أي: أحق حقا حق ا

 

 :ب مفعوال مطلقارَ عْ ومن الكلمات التي تُ 

 .، أي: انصرنا نصرانصرافي الدعاء، نحو: اللهمَّ  -1

 ومثلها: سقيا، ورعيا.         

 وأنت مسئول؟     أي: أتهمل إهماال؟ أإهماالفي االستفهام: نحو،  -2

 وتستعمل العربية المفعول المطلق كثيرا مع حذف العامل، وذلك بدل فعل األمر، نحو: -3

 )قياما، جلوسا، سكوتا( بدل قولك: )قوموا، اجلسوا، اسكتوا(          

 سعيا(، نحو قولهم:  –شكرا  –ا حمد –وكذلك: )نصرا           

 ال كفرا حمدا/  ، ال جزعاصبرا          

 وا.فُ : قِ أيومنه قول الشاعر: وقوف ا بها صحبي،           

ُب مفعوال مطلقا، نحو:  -4 ا( يُْعر   والمصدر المنصوب بعد )إمَّ

ا موتا(.         ا حياة وإمَّ  سأحارب فإمَّ
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 : محذوف مطلقا لفعلٍ مفعوال  بُ عر  التي تُ ومن األلفاظ  -5

 –: صفحا أيعفوا،  –رعيا  –سقيا  –مهال  –ضال ف –أيضا  –مثال  –عموما  –)خصوصا 

 .تعسا( –بُعدا  –عنادا  –مكابرة  –وفاقا  –خالفا 

 

 نحو:  التكرار،وبحيث يفيد  اللفظ،مصادر ُمثناة المطلق على صيغة  وقد جاء المفعولُ 

 إجابة لك بعد إجابة أي: لَب يك: 

              .إسعادا لك بعد إسعاد أي: َسْعَدْيك: 

                          .ننتحننا لك بعد تح أي: :َحنَانْيك 

             .     أداول تداوال أي: َدوالْيك: 

          .إسراعا بعد إسراع أي: هذاذيك: 

  

ب على أنها: مفعول به منصوب بالياء لفعل   محذوف من لفظهاوهذه المصادر تُعر 

 أو من معناها، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر ُمضاف إليه.
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 االسم النائب عن المفعول المطلق

 

اب تُ  ,                                نائبا  له بُ عر  ي نُوُب عن المصدر الصريح الواقع مفعوال  مطلقا  عشرة نوَّ

 :وهي ,نائب المفعول المطلقنصب  حل ِ أو في م  

 عن بأحرفه  ويختلف,  دا من الزمانجرَّ وهو االسُم الدَّال على الحدث مُ : اسم المصدر 

 .، واألصل تسليماسالماأحرف فعله لفظا أو تقديرا، نحو: سلَّمُت على الحاضرين 

 قعودا، جلسُت فرحاويكون مصدرا من معناه ومن غير لفظه، نحو: سررُت  :ُمرادفه. 

  ِّ( واألصل: تتطور الحياة تطورا سريعا.سريعانحو: )تتطور الحياة  فته:ص. 

 القرفصاءنحو: قعدُت  :نوع من أنواعه. 

 ضرباتٍ  خمسَ نحو قولنا: ضربته  :العدد الذي يدل عليه. 

 ب الفالُح الشجرة  :آلته المعهودة لفعله  .فأساكقولنا: ض ر 

 د تأتي جوابا  على سؤال كقولنا:الفرح. وق هذاالقول، فرحت  ذلكقلُت  :اسم اإلشارة 

 .ذلك هل نمت نوما  مريحا ؟ نعم نِْمتُ 

 :أرمدا( واألصل فيها ليلةَ كقول األعشى: )ألم تغتمض عيناك  وقته:  

 (.)ألم تغتمض عيناك اغتماض  ليلة األرمد      

 بُهُ ع ذ اب   :ضميره العائد إليه بُهُ نحو قوله تعالى في سورة المائدة: )ف إِن ِي أُع ذ ِ ا الَّ أُع ذ ِ

 ) ن  اْلع ال ِمين  د ا م ِ به الثانية نائب عن المفعول المطلق،  (115)المائدة: أ ح  فالهاء في أعذ ِ

 (.العذاب  أحدا من العالمين بُ )ال أعذ ِ : والتقدير

 )جميع, نصف, شطر , بشرط أن تُضاف  إلى مصدر  األلفاظ: )كل , بعض, أي 

 بعضَ مرضت  -انتظارٍ  أي  انتظرتك  -الظنِ  كل  كالمصدر المحذوف، نحو: أظن 

 .المرِض 
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 المفعول فيه )الظرف(

 

 .ينقسم المفعول فيه أو الظرف إلى نوعين: ظرف الزمان وظرف المكان

ف الظرف بأنه ن معنى )في( باطراد :ويُعرَّ              ، نحو: أي بشكل دائم زمان أو مكان ُضم ِ

ف مكان، و)أزمنا( ظرف زمان؛ ألنَّ كليهما تضمن معنى )في(. هنا أزمنا( فكلمة )هنا( ظر )امكثُ 

 في أزمٍن. ،أي: امكث في هذا الموضع

 

 :ظرف الزمانأوال: 

 نحو: زمان وقوع الفعل.  لبيانِ  ذكرُ منصوب يُ  هو اسم  

اأقمُت بالمدينة  ابَ صَ ادُ ص  ُع الح  / يُجم  ليال  دُ المصابيح تُوق  / شهر   لحظة ./ جلسُت مع صديقي اح 

ا( وموعد إيقاد المصابيح توضحه كلمةزمن اإلقامة بالمدينة توضحُ حيث إن            ه كلمة )شهر 

ا( وزمن جلوسي مع صديقي توضحه كلمة)          ( وزمن جمع الحصاد توضحه كلمة )صباح   ليال 

 )لحظة(.         

 معنى )في( ال يكونويكون ظرف الزمان متضمنا معنى )في( باطراد، فإذا لم يتضمن  -        

 وذلك في حالتين:، ظرفا          

  :نحو مفعوال،فاعال أو أو  إذا وقع مبتدأ، أو خبرا -1

  خبر مرفوع( يوم :مبتدأ مرفوع،  يوُم:) ظيم  ع   يوم  ة ف  ر  ع  يوُم           

  )يوُم: فاعل مرفوع(النَّصر.  يومُ : أقبل  ونحو          

اتَّقُوا            اونحو: "و  ِ" َيْوم  عُون  فِيِه إِل ى ّللاَّ  مفعول به منصوب(.  يوما:( )281)البقرة: تُْرج 

 

 الجمعة(.  في يومِ  تُ رْ إذا كان مجرورا، نحو: )سِ  -2

ى ظرفا، نحو:           كذلك إذا تضمنت الكلمة معنى )في( ولكن ليس باطراد، فإنها ال تُسمَّ

، وذه         ، وسكنُت الدَّار   بُت الشَّام (.)دخلُت البيت 

 فكلمات )البيت، والدار، والشام( على الرغم من أنها تتضمن معنى )في( إال أن ذلك         

 ليس مطردا، فقد تأتي في الجملة غير متضمنة معنى في، نحو:          

 .)البيُت جميل، والدار واسعة، والشام منصورة(         
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 منصوبة  بسبب الظرفية، وإنما هي ثة األولىالثالولذلك فإنها ال تنصب في األمثلة   

  على التشبيه بالمفعول به.

  .(ريثما - عند   –ع ْوض  –حديثا  –قديما  –أمس  –فقط  –قْط  –)أبدا : الزمان ظروفِّ  نْ مِّ  -

 نحو: بعدها،مالزمة لإلضافة إلى الجملة التي  وهي ،منصوب زمانظرف  :نَ يْ حِّ   -1

ان  هللاِ  غابت الشمس( نَ يْ حِّ )حضر صديقي  ينَ ونحو قوله تعالى: "ف ُسْبح  ينَ تُْمُسون  و حِّ  حِّ

 " والجملة دال على الوقت، وهو مضاف،  منصوب ظرف زمان فحين   (17)الروم: تُصِبُحون 

 إليها. ن  يْ بعده في محل جر بإضافة حِ 

 لى الظرفية، نحو: ان منصوبان عب  عر  هما ظرفا زمان مُ  قبل وبعد:  -2

عا عن اإلضافة لفظا ومعنى، طِ ان إذا قُ ب  نص  يُ  ام  وهُ  .(المغرب بعدَ  جعتُ ، ورالظهر قبلَ  ِجئتُ )

 .(بعداأو قبال ي أنجزُت عملِ )نحو: 

 عا عن اإلضافة لفظا ال معنى، فيكونان مبنيان، نحو قوله تعالى: ا إذا قُطِ أمَّ  

 أي: من قبل الغلبة ومن بعدها.  (4)الروم:  " بعدُ ومن  قبلُ "هللِ األمُر من 

 نحو:ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب، يدلُّ على الزمن الحاضر.  ن:اآل -3

: ظرف زمان مبنى في محل نصب(.لَّ اآلن  ميعادُ الظهر ح     )اآلن 

  .من اآلن جر، نحو: عليك باالجتهادِ  ق  بحرف جر يكون في محل ِ وإذا ُسبِ 

 ظرف زمان مبني على الفتح في محل جر(.اآلن: )

4-  :  ( عليهـماض مبني على الكسر في محل نصب، وعند دخول )أل ظرف زمان أمسِّ

 يكون معربا. 

ا:  -5  ظرف زمان مبني بمعنى )حين( ويربط بين جملتين تكون الجملة الثانية منهما لم 

ا رجع موسى إلى قومِ   ا م  أِسفا قال بئس   ان  ضب  ه غ  مترتبة على وقوع الجملة الثانية، نحو: "ولمَّ

نتيجة  فالجملة الثانية )قال بئسما خلفتموني من بعدي(  (150)األعراف:  ي" عدِ ي من ب  خلفتمونِ 

 (.ومترتبة على الجملة األولى )رجع موسى

 ، ويُضاف إلى جملة اسمية بعدهفي محل نصب ظرف زمان مبني على السكون ُمذ:  -6

)ُمذ(  (. والظرفأظلمت السماء( أو )نمُت ُمذ السماُء مظلمةأو جملة فعلية، نحو: )نمُت ُمذ  

 مضاف إليه. في محل جر مضاف والجملة بعده
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 .(نمُت ُمذ السَّماُء مظلمة) نموذج إعرابي: 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 نام: فعل ماٍض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. نمتُ 

 ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، وهو مضاف  ُمذ

 عالمة رفعه الضمة الظاهرة.مبتدأ مرفوع و السماء

 خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مظلمة

 والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر مضاف إليه

 

 ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب، ويُضاف إلى جملة اسمية بعده ُمنذُ:  -7

 اف إليه.أو جملة فعلية. والظرف )ُمنذُ( مضاف والجملة بعده في محل جر مض 

ا يُستقب ل من الزمان، مبني على السكون في محل نصبإذا:   -8  وهو يسبق, ظرف ِلم 

       .(20)البقرة: الجملة الفعلية فيحمل معنى الشرط، كما في قوله تعالى: "وإذا أظلم  عليهم قاُموا"  

 ويكون الفعل في هذه الحالة ماضي اللفظ مستقبل المعنى. ويكون الظرف )إذا( مضافا

 والجملة بعده في محل جر مضاف إليه.

 وقد يأتي بعد )إذا( فعل ماض أو مضارع، كما في قول الشاعر:

 ردُّ إلى قليٍل تُقن عُ ــوإذا تُ        إذا رغَّبتها    والنفُس راغبة                  

 

 فقط، نحو: الزمانية وقد ترد )إذا( مجردة من معنى الشرط فتكون دالة على الظرفية

 .(2 ،1)الليل: لليِل إذا يغشى، والنهاِر إذا تجلَّى" "وا

 .حتُ وقد يلي )إذا( الحرف )ما( فيكون )ما( زائدا يفيد التوكيد، نحو: إذا ما ذاكرُت نج  

 

 

 تنبيه:

 هذه الحالة حرفا مبنيا ال محلَّ له من اإلعراب، داال على المفاجأة خاليا  فتكون في‘ )إذا( اسم   قد يأتي بعد

ة  من .(خرجُت فإذا المطرُ )ية أو الظرفية، وتسمى )إذا الفجائية( نحو: من الشرط  ونحو: "ثمَّ إذا د ع اُكم دعو 

 فهي: حرف مبني دالفإذا األولى: ظرف زمان مبني، أما إذا الثانية  (5)الروم: األرِض إذا أنتم تخرجون"  

 على المفاجأة.
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 .يانظرفان لما مض ى من الزمان مبنبَْينَا وبَْينَما:  -9

 ظرف الستغراق الزمان الماضي، مبني على الضم في محل نصب، قطُّ:  -10

 .ويكون مسبوقا بنفي، نحو: ما تأخرت عن النصيحة قط        

  .(عن النصيحة قط ما تأخرتُ )نموذج إعرابي: 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 حرف نفي مبني على السكون ال محلَّ له من اإلعراب. ما

 ضمير مبني في محل رفع فاعل. والتاء:ماٍض مبني على السكون،  فعل تأخر: تأخرتُ 

 حرف جر مبني على السكون ال محلَّ له من اإلعراب. عن

 اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. النصيحة

 ظرف الستغراق الزمان الماضي مبني على الضم في محل نصب. قطُّ 

 

 تنبيه:

 من الماضي لم يحدث أن تأخرت؛الز، بمعنى أنني في (لم أتأخر قط). أو (قط ما تأخرت): يجوز أن تقول  

: )لن أتأخ .)قط( تستخدم الستغراق الزمن الماضيألن   ر قط(؛ ألن )لن( لنفيوال يجوز أن تقول 

: )ال أتأخُر قطاالستقبال.   (؛ ألن )ال( لنفي الحال المستمر.وال يجوز أن تقول 

 

 أنواع ظرف الزمان:

o  م وُمخت ص:ينقسم  ظرف الزمان إلى: ُمْبه 

 وهو ما دلَّ على زمن غير ُمقدَّر، نحو:  ُمْبَهم: -

ْقت  –ُمدَّة  –)ِحين           بُْره ة( نحو: أقمُت ُمدَّة ، وجلسُت ِحْين ا. –لحظة  –دهر  –زمان  –و 

 وهو ما د لَّ على زمن ُمقدَّر ُمحدَّد، نحو:  ُمْختَص: -

 سنة(.  –هر ش –أسبوع  –)يوم         

  الزمان:ظرف  إعراب

o  ا، رتُ اف  نحو: س   )في(على معنى إذا كان  منصوبا،يكون ظرف الزمان  صباح 

 .الصباح فيرُت اف  س   أي:        
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  .ُت اليوم (مْ صُ )إعرابي نموذج 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 مير متصل مبني علىلتاء: ض، واعلى السكون التصاله بتاء الفاعل صام: فعل ماٍض مبني   تُ مْ صُ 

 .          ، في محل رفع فاعلالضم ِ  

 مة نصبه فتحة  ظاهرة  على آخره.، وعالظرف زمان منصوب على الظرفية وم  الي  

 

 :ظرف المكانثانيا: 

 هو اسم منصوب يذكر لبيان مكان وقوع الفعل.

 –أسفل  –ل شما –تحت  –فوق  –يسار  –قدَّام  –خلف  –وراء  –)أمام  من ظروف المكان:

 جنوب(  –غرب  –شرق  -فوق  –كيلو متر  –فرسخ  –ميل  –أعلى  

 إعراب ظرف المكان: 

o  في( إذا كان على معنى منصوبا،يكون ظرف المكان(      

o اجلس حيُث تريد. حيُث( نحون ظروف المكان المبنية )م : 

 (.محل نصب فيظرف مكان مبنى )حيُث:           

o   َّة  –)ث م ( تعرب ظروف  –ا ُهن  –ث مَّ  محل رفع خبر مقدَّم. فيمبنية  مكان،ُهن اك 

 (.)جلسُت أمام  الكعبةِ  نموذج إعرابي:

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 جلس: فعل ماٍض مبني  على السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء: ضمير متصل مبني على جلست

، في محل رفع              فاعل.الضم ِ

 نصوب على الظرفية، وعالمة نصبه فتحة  ظاهرة  على آخره، وهو مضاف ظرف مكان م أمام

 بالكسرة.مضاف إليه مجرور  الكعبةِ 

 

 

 قُرب(  –بعد  –مثل )قبل  إليه،بحسب ما تضاف  ،والزمان للمكان، هناك ظروف تصلح

 .نلتقي قبل النادي    العشاء /قرب  نحو: سأزورك

o  َّفنقول:  األربع،جهات دة إلى أسماء اليجوز إضافة ياء مشد 

 غربي(  –شرقي  –جنوبي  –)شمالي         



- 101 - 
 

o  منصوبا،ويظل الظرف  عليه،فإنها ال تؤثر  الظرف،إذا دخلت )ما( على  

 حضرت دونما تأخير  نحو:ويظل االسم بعد الظرف مجرورا باإلضافة.         

 مضاف إليه مجرور تأخير:      زائدة            ا:مَ                ظرف منصوب  وَن:دُ          

o ( ظرف يدل على المكان أو معكلمة ).نحو:  الزمان 

 جلست مع محمد سافر محمد مع الفجر /         

 ظرف بدليل أنها تأتى حاال هيوإنما  البعض،ليست حرفا كما يشيع عند  (معفكلمة )        

 .نحو: جاء محمد وعلى مع ا منونة،        
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 المفعول ألجله )المفعول له(

 

 مصدر نكرة منصوب يفيد سبب حدوث الفعل أو عدم حدوثه. هوالمفعول ألجله: 

اِعِق  و  ن  الصَّ ابِع ُهْم فِي آذ انِِهم م ِ ْوتِ  َحذَرَ نحو: "ي ْجع لُون  أ ص   أي: خوفا من (19البقرة: )" اْلم 

 .الموت

 

 .قام زيد  إجالال  لعمرو()نموذج إعرابي 

 إعـــرابـهــــا لكلمةا

 فعل ماٍض مبني  على الفتح. قام  

ة الظاهرة على آخره. زيد    فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمَّ

 مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه فتحة  ظاهرة  على آخره. إجالال  

ه الكسرة المقدَّرة.الالم: حرف جـر، وعمرو: اسم مج لعمرو  رور بالالم، وعالمة جر ِ

 

 :اذج للمفعول ألجلهنم

ال ُهُم  - ث ُل الَِّذين  يُنِفقُون  أ ْمو  م  اِبل   اْبتِّغَاءَ "و  ا و  اب ه  ةٍ أ ص  ْبو  نٍَّة بِر  ث ِل ج  ْن أ نفُِسِهْم ك م  ت ثْبِيت ا م ِ ِ و  اِت ّللاَّ ْرض   م 

ُ بِ     ّللاَّ ابِل  ف ط ل  ۗ و  ا و  ا ِضْعف ْيِن ف إِن لَّْم يُِصْبه  لُون  ب ِصير  " ف آت ْت أُُكل ه  ا ت ْعم   (.265)البقرة: م 

د ُكْم  - ال  ت ْقتُلُوا أ ْوال  إِيَّاُكْم "  َخْشيَةَ "و  ٍق ۖ نَّْحُن ن ْرُزقُُهْم و   (.31)اإلسراء: إِْمال 

-  : لَّم  س  ل ْيِه و  ُ ع  لَّى ّللاَّ ِ ص  ُسوُل ّللاَّ اْحتِس اب ا ُغفِ "ق ال  ر  ان ا و  ان  إِيم  ض  م  ام  ر  ْن ص  ا ت ق دَّم  ِمنْ م   ر  ل هُ م 

 (.38رواه البخاري ) ذ ْنبِِه"   

 إليُكم وال جفَّت مآقين ا شــوقا ِبنَّا فما ابتلَّت جوانحنا        نتُم و  بِ  -

ثوب   َرغبةي ارِ ه  ُصمُت ن و   -  من عقوبة رهبة  ـي أحي يُت ليلـِ ة      و  في م 

يُغض ى من َحياء  يُْغِضي  - هاب تِه، و  ا      م  لَّ  ف م   مُ ــــــُم إال  ِحين  ي ْبت سِ ــيُك 

 

 

 

 



- 103 - 
 

 المفعول معه

 

المعية، لبيان ما فُِعل  الفعُل بُمقارنته، وينصب هذا ( المفعول معه: اسم نكرة يأتي بعد )واو

 )         االسُم إذا لم يصحُّ عطفه على ما قبله. نحو: )نام الرجُل وشروق  الشمس(. فكلمة )شروق 

 (.الحكم، وهو )النوم نصوب، ألنها ال تشترك مع كلمة )الرجل( فيمفعول معه م

  

()نموذج إعرابي   .ِسرُت والنيل 

 إعـــرابـهــــا الكلمة 

: فعل ماٍض مبني  على السكون التصاله بتاء الفاعل. ِسـرتُ   سـار 

، في محل رفع فاعل.           والتاء: ضمير متصل مبني على الضم ِ

 حرف مبنى ال محلَّ له من اإلعرابواو المعيَّة.  و

 مفعول معه منصوب، وعالمة نصبه فتحة  ظاهرة  على آخره.  النيل  
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 لحالا

 

ر لما أُْبِهم  من  اسمٍ  لُّ والمراد بها: كُ  صاحبه،فضلة يبين هيئة  وصفُ  هي منصوب ُمف س ِ

ك اف ت ب سَّم  : "قوله تعالى نحو  الهيئات. ْلن اك  ِللنَّاِس " وقوله تعالى:  .(19 مل:الن)" َضاحِّ أ ْرس  " َرُسوال  و 

 .(79النساء: )

 

 شروط الحال:

 حيث يمكن للصفة )راكبا( ،راكبانحو: حضر الطالُب  ثابتة(،صفة متنقلة )غير  كون  أن ت -

 الركوب.  النوم، القعود، القيام،ومن األوصاف المتنقلة:  قاعدا، فيصبح الطالبُ  أن تتغير   

 .سميعاعوُت هللا  نحو: د   ثابتة،وقد تجيء الحال  

 .(مهموما جاءنحو:  مفعول، فاعل أو اسم   اسم   واألكثر أن تكون   غالبا،ة شتقَّ مُ  أن تكون   -

 

 :جامدةالالحال  

 الحاالت اآلتية:  فيقد تكون الحال جامدة  

انحو: ب د ت الجاريةُ  ،على تشبيه دلَّت الحالُ إذا  -  .كالبدر( : مضيئةأي) بدر 

 نحو:  الترتيب،على  إذا دلَّت الحالُ  -

 .ثالثة ثالثةبيد / دخلوا  يداسلمته النقود  رجال / رجالادخلوا         

  .بألف ُمَسع را نحو: اشترينا القمح   عر،الس ِ على  إذا دلَّت الحالُ  -

 

 وهو أنواع:  هيئته، الحالُ  توضحُ  الذي هو االسمُ   صاحُب الحال:

 ناصحا.الصديُق نحو: ق ِدم  ،فاعالأن يكون  -

 .ضعيفا اإلنسانُ نحو: ُخِلق  فاعل،أن يكون  نائب  -

 .مفتوحاالكتاَب نحو: أخذت  به،أن يكون مفعوال  -

 .جالسة بفاطمةنحو: مررُت  بالحرف،أن يكون مجرورا  -

 .ماشيا األميرِّ حو: عجبُت من ذهاِب ن إليه،أن يكون مضافا  -
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 كلمات تعرب حاال:

 .جميعاالرجال  نحو: حضر ،جميعا -

 .(208 )البقرة:" كافةالسلم  فيوا نحو: "يا أيها الذين آمنوا ادخلُ  ،كافة -

 .هموحدَ حضروا  ،وحَدهنحو: حضر  ضمير،مضافة إلى  ،دحْ وَ  -

 (.53 )النور:أيمانهم"  َجْهدَ  وا باهللِ مُ نحو: "وأقس   ،َجْهدَ  -

 –أدبيا  –سياسيا  –ماديا  –دائما  –سهوا  - خطأ   - عمدا - عامة - سويا - قاطبة -

 .معا - خاصة –بدال  –عوض  -ثالثا –ثانيا  –أوال          

الك   - ا لِ  –تراكيُب االستفهام )م  ا للناس  –ع ِلى م  الُهنَّ  –م  الِ  –م   ي( لو جاء بعدها اسمم 

الك   ،مفرد           ؟ حزينايعرب )حاال( نحو: م 

 ،حال نصبمحل  فيه( تعرب الب )م   مبدوءالجملة إذا وقعت بعد سؤال تعجبي  -

 في محل نصب حال( جملة يهمُل دروسه:) يهمُل دروَسه؟!ما للطالِب  نحو:          

ال ه مولع  ) إعرابينموذج   (ا بمنعٍ وحبِس؟!م 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 محل رفع مبتدأ فياسم استفهام مبنى على السكون  ما

 والجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ.  جر،في محل والهاء ضمير مبنى  مبنى،الالم: حرف جر  له

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. منصوب،حال مفرد  مولعا
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 :صاحُب الحال النكرة

 الحاالت اآلتية: فيوذلك  نكرة،ولكنه قد يقع  معرفة،صاحب الحال أن يكون  فياألصُل 

 ومنه قول كثير رجل،الدار جالسا  فينحو:  النكرة،إذا تقدمت الحال على صاحبها  -1

           ه خلُل  ــــوُح كأنــــيل   ِحشا طلُل   ُمو لميَّة يَّة: م  عزة يصف دار محبوبته          

 )كلمة موحشا حال لكلمة طلل(.          

شا:             ذهب أو فضةبطانة للسيف منقوشة من  خلل: بقايا الديار       طلُل:ُمْقِفرا         ُموحِّ

 

 .سائالنحو: جاء تلميذ مهذب  بوصف،أن يخصص صاحب الحال  -2

 .مبشرا نحو: أقبل رسوُل صديقٍ  بإضافة،أن يخصص صاحب الحال  -3

 .راكبانحو: ما جاءني أحد  ،فينأن تقع النكرة صاحبة الحال بعد  -4

  .سائالنحو: ال يأتني أحد  ،هينأن تقع النكرة صاحبة الحال بعد  -5

 .مسلمانحو: هل أتاك رجل  استفهام،احبة الحال بعد أن تقع النكرة ص -6

 

  (.جاء زيد  راكبا  إعرابي )نموذج 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 الفتح.فعل ماٍض مبني  على   جاء  

ة الظاهرة على   زيد    آخره.فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمَّ

 آخره.حال منصوب، وعالمة نصبه فتحة  ظاهرة  على  راكبا  
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 أنواع الحال:

ا نحو: "وهي ما ليست جملة وال ِشبه جملة،  مفردة: -1 ج  ِمْنه  ر   (21القصص: ) "َخائِّف اف خ 

الطَّْيُر ونحو: "            .: حال لكلمة الطير(صافات)    (41 )النور:" َصاف اتٍ و 

 

ط فيها: تويُش   فعلية،سواء اسمية أو  جملة, -2  ر 

o  دق أو الكذب.محتملة للص أي خبرية،أن تكون 

o  كالسين وسوف. استقبال،بعالمة  مبدوءةأال تكون 

o  ضميرا،أن تكون مشتملة على رابطٍ  يربطها بصاحبها. وهذا الرابط قد يكون إما  

 هو(  تقديره،نحو: وقف الشاعُر يُْنِشدُ )الرابط ضمير مستتر         

  .ةطالع الشمسُ ونحو: سافر محمد   واوا،وقد يكون الرابط         

ة  : "نحو وضميرا،وقد يكون الرابط واوا          بُوا الصَّال  ىٰ  َوأَنتُمْ ال  ت ْقر   (.43النساء: )" ُسك ار 

                                                                                                                         

 

 نحو:  ,حالشبه جملة متعلقة بمحذوف  -3

 .كائنا عند البحر : الصيفأيأجمل منه على الجبال(  عند البحر)الصيف         
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 التمييز

 

ر، التفسير،يُق اُل له: )     الُمب ي ِن( والتمييز يزيل إبهام جملة. نحو: التبيين، المميز، الُمف س ِ

د  ع ش ر  ك ْوك ب اإِن ِي نحو: " عدد،يزيل إبهام  ( أوَعَرقاجُل )تصبَّب  الرَّ  أ ْيُت أ ح                 (4 :)يوسف" ر 

 .(ذَهبَاأو مسافة( نحو: )مثل أحد    وزن،أو  كيل،مقدار ) أو يزيل إبهام  

 

 أقساُم التمييز: 

  :تمييز الذات -1

ا مفرد ا ي دُلُّ على ذ اٍت           ر اسم  ة،وهو ما يفس ِ م    ُمْبه 

 أنواع: ثالثة وهو          

o (4 )يوسف:" كوكبا ر  ش  ع   د  أح   نحو: "إني رأيتُ  ،األعداديز تمي  

د  ع ش ر  )          ه كلمة )كوكبا(. (أح  م أزال إبهام   عدد ُمْبه 

 

o  (حريرامترا و ،نسيجا نحو: )اشتريت ذراعا مساحة،ا: إمَّ  وهو ،المقاديرتمييز 

 نحو: وزن،( أو تمراوقدحا  ،أرزاوصاعا  ،قمحانحو: )ِبْعُت إردبا  كيل،أو          

 .(تفاحاوأُقة  ،عسال)أعطيته قنطارا          

 

o  الوزن، نحو فيلكنه غير ُمعيَّن  مقدار،وهو ما دلَّ على  ،المقاديرتمييز ما يشبه : 

هُ "          ا ي ر  ْير  ةٍ خ  ْل ِمثْق ال  ذ رَّ ن ي ْعم   يل اإلبهام الموجودفكلمة )خيرا( تمييز يز (7الزلزلة:)" ف م 

  .(لبناوإناء  ،عصيراومثاله: )اشتريت كوبا  ذرة(،)مثقال  كلمتي في         

 احة.س  )قدر راحة( شبيهة بالمِ .  سحاباالسماء قدر راحة  فيوتقول العرُب: ما         
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  تمييز النسبة: -2

 ،لكنه معنى مجمل يحتاج إلى بعض التفصيل واضح،وهو يأتي بعد جملة مفهومة لها معنى 

 ،فتقول: طابْت مصُر جوا التفصيل،يحتاج مزيدا من  مجمل،فإننا نفهم معنى  ،طابْت مصرُ  نحو:

 اء  النفاُق سلوكا.س   خلقا،ُسن  زيد  مصر. ومثله قولنا: ح   فيوبذلك نحدد جانبا من جوانب الطيب 

 ويكون تمييز النسبة:

o  ال من أُْس نحو: " ،فاعلُمحو  اْشت ع ل  الرَّ  .يُب الرأساشتعل ش   :أي (4: مريم)" َشْيب او 

o  ال من ْرن ا اأْل ْرض  نحو: " ،مفعولُمحو  ف جَّ   .(12القمر: ) "ُعيُون او 

 : فجرنا عيون األرض.أي         

o  ال من  نحو:  التفضيل،وهو الواقع بعد اسم  ،مبتدأُمحو 

  (.34 الكهف:)" االمَ نك  ا أكثُر مِ "أن          

o  لأْن يكوَن غير  نحو:  التعجب،ر وقوع غير المحول بعد ما يفيد وأكث ،محو 

 .فارساونحو: هللِ دره  ،رجال ما أشجع عليا         

 

 :إعراُب التمييز

 الجر،تمييز المقادير )الوزن والكيل والمساحة( يجوز النصب أو  فيو النصب،حكُم التمييز 

              نحو:  ل،حوَّ المُ ة غير تمييز النسب فيتقول: )اشتريُت أقة تمرا( أو )أقة من تمٍر( وكذلك 

 ه من فارٍس.نقول: هلل در   يجوز أنْ  فارسا(،ه )هلل در  

 

 .(نفس اطاب  محمد   إعرابي )نموذج 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 الفتح.فعل ماٍض مبني  على  طاب  

ة الظاهرة على  محمد  آخره.فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمَّ

 آخره.المة نصبه فتحة  ظاهرة  على تمييز منصوب، وع نفسا  

 

 :تنبيه

 فيقال: ثالثة أشهر ال ثالثة شهور. قِلَّة،تمييز العدد من ثالثة إلى عشرة يكون جمع 
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 ر كانخب

 

  قائما،خبر كان يأتي منصوبا إذا كان خبرا مفردا نحو: كان زيد  

 .(الظاهرة وعالمة نصبه الفتحة منصوب،خبر كان مفرد  قائما:)

 نحو: ظلَّ المطُر ينهمر  جملة،محل نصب إذا كان جملة أو شبه  فيخبر كان ويكون 

  محل نصب خبر كان( في ،وهو ضمير مستتر والفاعل،ينهمر من الفعل  ،)جملة

 الدَّار  فيونحو: كان الرجُل 

  .محل نصب خبر كان( في)شبه الجملة من الجار والمجرور 

 

 (.كان زيد  قائما  ) إعرابينموذج 

 إعـــرابـهــــا ةالكلم

 فعل ماٍض ناقص يرفع االسم وينصب الخبر. كان

ة  ظاهرة  على  زيد    آخره.اسم كان مرفوع وعالمة رفعه ضمَّ

 آخره.خبر كان منصوب وعالمة نصبه فتحة  ظاهرة  على  قائما  

 

 

 

 اسُم إن  

 

 نحو: إنَّ محمدا قائم   المنصوبة،اسُم إنَّ من األسماء 

 

 .إنَّ زيدا  كريم () إعرابينموذج 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 الخبر.حرف توكيد ونصب، ينصب االسم ويرفع  إنَّ 

 آخره. منصوب وعالمة نصبه فتحة  ظاهرة  على اسم إنَّ  زيدا  

ة  ظاهرة  على  إنَّ مرفوعخبر  كريم     آخره.وعالمة رفعه ضمَّ
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 الُمنَاَدى

 

ا(  –أى  –ه ي ا  –أي ا  –أ  –)ي ا  :هيوحروف النداء  نداء،هو اسم يسبقه حرف   و 

 وقد يكون الُمن ادى: )علما أو نكرة مقصودة أو مضافا أو شبيها بالُمضاف أو نكرة غير

 أو نكرة موصوفة(  مقصودة

 

 :إعراُب الُمنَاَدى

 

 أمثلة إعـــرابـه نوع المنادى

 العَلَم
   به،يُْبن ى على ما يُْرف ُع 

 محل نصب في

  محل في( ُمن ادى مبنى على الضم محمدُ ( كلمة ))يا محمدُ  -

 نصب. 

 في( ُمن ادى مبنى على الواو معلمون)يا معلمون( كلمة ) -

 محل نصب.  

 النكرة

 المقصودة 

 بالنداء 

 به،ف ُع تُْبن ى على ما تُرْ 

 محل نصب في

 في( ُمن ادى مبنِى على الضم رجلُ )يا رجُل أقبْل( كلمة ) -

 نصب. محل 

 ( ُمن ادى مبنِى على األلف طالبانلبان أقبال( كلمة ))يا طا -

 محل نصب في

 الُمَضاف
 ُمن ادى منصوب

ِ أقبل( كلمة )  وعالمة  منصوب،( ُمن ادى قائلَ )يا قائل  الحق 

 نصبه الفتحة

 الشبيه 

 ُمن ادى منصوب بالُمضاف

ئِنا قلبُه( كلمة )  وعالمة  منصوب،( ُمن ادى ُمْطَمئِّنا)يا ُمْطم 

 الفتحة نصبه

 يا رفيقا بالعباد جبال /ونحو: يا طالعا 

 النكرة غيرُ 

 المقصودة 

 بالنداء 

 ُمن ادى منصوب

 

 فكلمة )رجال( نكرة بيدي،مثل قول األعمى: يا رجال ُخذ 

 ُمن ادى منصوب. وهي مقصودة،غير  
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 :حذُف الُمنَاَدى

 نحو:  حرف،يحذف الُمن اد ى إذا دخل حرف النداء على فعل أو 

ع ُهمْ "  .والمنادى محذوف تقديره: يا قوم( نداء،)يا: حرف   ( 73النساء: ) "ي ا ل ْيت ِني ُكنُت م 

 

 سعيد نحو: يا زيُد بنَ  (,وف بكلمة )ابننداء العلم المفرد الموص

  الضم،ذهبت جماعة إلى أن المنادى يكون مبنيا على  -

  نداء.حرف  يا:

  صب.ن محل ِ  في منادى مبنى على الضم ِ  زيُد:

  مضاف. وهي منصوبة،صفة  :بنَ 

 مضاف إليه. سعيٍد:

 

  سعيٍد،فتقول: يا زيد  بن   الفتح،وذهبت جماعة إلى أن المنادى يكون مبنيا على 

 منادى مبنى على الضم المقدر منع من ظهوره اتباع الفتحة الموجودة على آخر الصفة " زيَد:

  الجزأين،ويجوز البناء على فتح  ،إليه(مضاف  سعيد: مضاف، وهي منصوبة،صفة  بَن:

 أن المنادى قد ركب مع صفته تركيب )ثالثة عشر(. أي

 

  :نداء ما فيه )أل(

ولهذا استخدمت كلمتا  ؛مباشراللغة العربية نداء ما فيه أل بحرف نداء بشكل  فييصعُب 

( للمذكر و )أيَّه( للمؤنث للتخلص من هذه  ا اإْلِ : "نحو الصعوبة،)أىُّ ب ِك  ي ا أ يُّه  ك  بِر  ا غ رَّ نس اُن م 

ِئنَّةُ  و (6: )االنفطار" اْلك ِريمِ  ا النَّْفُس اْلُمْطم  لتُن اد ى  الكلمات بعِض  غير أنه تمَّ استثناءُ  (27: )الفجر"  "ي ا أ يَّتُه 

 .فتقول: اللهمَّ  ُمشدَّدة،ويعوض عنه بميم  النداء،واألكثر أن يحذف حرف  ،(هللايا )نحو:  مباشرة،

 

نس انُ  : إعرابيموذج ن ا اإْلِ  .(6)االنفطار:  ""ي ا أ يُّه 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 ال محلَّ له من اإلعراب. السكون،حرف نداء مبنى على  يا

 )ها( حرف تنبيه مبنى ال محلَّ له من اإلعراب. نصب،محل  في: ُمن اد ى مبنى على الضم أيُّ  أيُّها

 الضمة الظاهرة.  نعت مرفوع وعالمة رفعه اإلنسان
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 االستغاثة والنُّْدب ة والنداء التعجبيمن أقسام الُمنَاَدى: 

 

 النداء التعجبي النُّْدبَة االستغاثة

  االستغاثة:

أسلوب فيه ُمن اد ى، يُرادُ منه المساعدة في 

 دفع مشقة، أو التخلص من ِشدَّة. 

 نحو: يا هللِ للمسلمين / يا للع اِلم ِ للجاهلين

 من: ويتكون 

حرف النداء )يا( وال يستعمل غيره، وبعده 

االسم الذي نناديه ونستغيث به، ويسمى 

)الُمستغ اث( مجرورا بالم أصلية مبنية 

ثم )الُمستغ اث له(  –غالبا  –على الفتح 

 مجرورا بالم أصلية مبنية على الكسر.

  النُّْدبَة:

ع  ع منه، أو ُمت ف جَّ جَّ أسلوب فيه ُمن اد ى ُمت و 

 ه.علي

 نحو: وارأساه / واإسالماه 

 ويتكون من: 

حرف النداء )وا( وهي األصل، ويجوز 

أحيانا استعمال )يا( وبعده االسم الذي 

نناديه، ويسمى )المندوب( ويلحق به 

 ألف الندبة وهاء تسمى )هاء السكت(. 

 ويجوز أن نقول: وارأسي / واإسالمي

  النداء التعجبي:

أسلوب فيه ُمن اد ى، يُرادُ 

 التعجب منه.

 نحو: )يا لجمال ِ الطبيعة(

 أو )يا جمال  الطبيعة(       

 ويتكون من: 

حرف النداء )يا( وال يستعمل 

غيره، وبعده االسم الذي 

نناديه ونتعجب منه، ويكون 

هذا االسم مجرورا بالالم 

 المفتوحة، أو بدونها. 

 

 

 .يا هللِ للمسلمين() : إعرابينموذج 

 ـــاإعـــرابـهـ الكلمة

 حرف نداء مبنى على السكون. يا

 مجرور وعالمة جره الكسرة  ُمست غ اث،هللا: لفظ الجاللة  الفتح،الالم: حرف جر مبنى على  هلل

 المسلمين: الُمستغ اث له مجرور وعالمة جره الياء.  ،الالم: حرف جر مبنى  نللمسلمي

 

ا ) : إعرابيموذج ن أس اه(و   .ر 

 ـاإعـــرابـهـــ الكلمة

 مبنى. نُّْدب ةحرف  او  

واأللف  ساكنين،بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اللتقاء  اسم مندوب منصوب  اهرأس  

 .لسكتوالهاء ل ،للندبة
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 .(لجماِل البحر يا)    :إعرابينموذج 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 .حرف نداء مبنى يا 

 جمال: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. ،الفتحالالم: حرف مبنى على  لجمالِ 

 وعالمة جره الكسرة الظاهرة. مجرور،مضاف إليه  البحر

 

 .(يا جمال  البحر) نموذج إعرابي:

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 .حرف نداء مبنى يا 

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. منصوب،منادى  جمال  

 الكسرة الظاهرة.وعالمة جره  مجرور،مضاف إليه  البحر
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 االسم المجرور

 

 : وهي أنواع,االسُم المجرور 

 : هي الجر،وحروف  مجرور بالحرف: -1

   –واو القسم  –حتى  –الالم  –الكاف  – في – ذُ نْ مُ  –ُمْذ  -الباء  –ى ل  ع   –إلى  –ع ْن  -)ِمنْ 

 المدرسِة إلى نحو: ِسْرُت  (. ااش  ح   –ا د  ع   – ال  خ   – ُربَّ  –تاء القسم 

 .وعالمة الجر الكسرة الظاهرة( إلى،اسم مجرور بحرف الجر  المدرسة:)

 

 الصادِق( نحو: )مررت بزيٍد : )النعت( مجرور بالتبعية -2

 .اإلعراب( فيزيد فيتبعه  ألنه تابع للمنعوت ؛: نعت مجرورلصادقِّ ا)

 

 وإضافة غير محضة( محضة،)إضافة  نوعان: اإلضافةو مجرور باإلضافة: -3

 

  :المحضةاإلضافة  أوال:

 الجملة في( يعرب حسب موقعه مضافااألول ) ى االسمُ ويسمَّ  ,اسمإضافة اسم إلى  وهي

 محل جر.  نحو:  في( ويكون دائما مجرورا أو مضافا إليهيسمى ) الثانيبينما االسم 

  (35)النور:واألرِض"  نوُر السمواتِّ "هللاُ          

 ( مضاف إليه مجرور. السمواتوكلمة ) ،مضاف وهي ،رفوع( خبر منورُ فكلمة )         

 

 :أشكاُل اإلضافة المحضة

 .(2 )النور:طائفة"  عذابهماد نحو: "وليشه   (،ضمير)اسم +  -1

 .(2 )النور:" دين هللا في نحو: "وال تأخذكم بهما رأفة (،)اسم + علم -2

 .(47)النور: " بعدِّ ذلكنحو: "من  إشارة(،)اسم + اسم  -3

 .(38 )النور:عملوا"  أحسن مانحو: "ليجزيهم هللا  موصول(،)اسم + اسم  -4

 .(21 )النور:" الشيطان خطواتِّ نحو: "ال تتبعوا  (،بأل)اسم + معرف  -5

  .(58 )النور: "قبل ِّ صالة الفجرنحو: "من  (،باإلضافة )اسم + معرف -6
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 :اإلضافة المحضة فيما يكتسبه المضاف من المضاف إليه 

o :نحو: )هذا غالُم محمٍد( معرفة،لمضاف إليه وذلك إذا كان ا التعريف.  

o :رجل( نحو: )هذا غالمُ  نكرة،وذلك إذا كان المضاف إليه  التخصيص. 

          

 تنبيه:

 وهذا تعميم خاطئ حيث إن االسم ،يرى البعض أن االسم النكرة الواقع بعد اسم نكرة يعرب صفة دائما

اف إلى   وهي  ،( اسم مجرورأربعةفكلمة ) (4)النور:" بعةِّ ُشَهَداءبأرنحو: "لم يأتوا  نكرة، النكرة يُض 

 ( مضاف إليه مجرور.     شهداءوكلمة ) ،مضاف 

  

 اللفظية:اإلضافة غير المحضة أو اإلضافة  ثانيا:

 نحو "وهللا سريع الحساب" مشبهة،وفيها يكون المضاف: اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة 

ع القلب الوجه،حسن  القلب،ونحو: )طيب   (.39 )النور:  .مرفوع الرأس( ،مروَّ

 

 :اإلضافة غير المحضة فيما يكتسبه المضاف من المضاف إليه 

 المضاف حيث إنَّ  ،وال تخصيصا تعريفا،اإلضافة غير المحضة ال يكتسب المضاف  في

 يبقى نكرة دائما. 

 دها متساويانفألن التركيبين قبل اإلضافة وبع التخصيص،أما أنَّ هذه اإلضافة ال تفيد 

 يظلُّ  والدليل على أنه المعنى )ضارب  زيد(. في( تساوى فقولنا: )ضارُب زيد المعنى، في

 .(: حالثاني)     (9 الحج:)نحو: "ثاني عطفه"  نكرة،والحال ال تكون إال  حاال،قع ي نكرة أنه

 

 :فهو المضاف، يستفيدها ما أمَّ 

o  (نحو: )ح ،الظاهرإفادة التخفيف برفع التنوين   .سُن الوجه( بدال من )حسن 

o  نحو: )ضاربا زيد( و)ضاربو زيد( ،النونحذف. 
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 الشبيه بالُمَضاف

 

يكون عامال فيما بعده  وضابطه أنْ  معناه،هو ما اتصل به شيء من تمام الشبيه بالُمَضاف: 

 بأن يكون ما بعده حالة من الحاالت اآلتية:  

o  نحو: ال ُمْرت ِفعا قدُره مهِمل ،فاعال.             

 .فاعل مرفوع( قدره: بالمضاف،شبيه  ُمْرتَفِّعا قدُره:)          

 

o  نحو: ال مذموما فعلُه محبوب ،للفاعلنائبا.  

 .نائب فاعل مرفوع( فعلُه: بالمضاف،شبيه  مذموما فعلُه:)         

 

o   نحو: ال طالعا جبال ضعيف ،بهمفعوال.         

 .مفعول به منصوب( جبال: بالمضاف، شبيه طالعا جبال:)          

 

o  نحو: ال مسافرا اليوم  حاضر   ،ظرفا.           

  .ظرف زمان( اليوَم: بالمضاف،شبيه  مسافرا اليوَم:)          

   

o  نحو: ال آِمرا بمعروف خاسر ،ومجروراجارا.  

را بمعروف:)              .(جار ومجرور بمعروف: بالمضاف،شبيه  آمِّ
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 المقصور السمُ ا

 

 كل اسم معرب آخره ألف الزمة مفتوح ما قبلها. هو 

ى  -ُحْبلى  –ا ص  ع   –ا ض  رِ  –ى د  هُ  –فتى نحو: )   .ى(و  رضْ  – فيصطمُ  س لم 

 

 تثنية االسم المقصور:  

 ثالثة.عند تثنية المقصور. تُردُّ األلف إلى أصلها )الواو( أو )الياء( إن كانت 

  .ثمَّ نزيد عالمة التثنية فأكثر،بعة كانت را إنْ  وتقلب ياء   

 

 ما حدث عند التثنية وسببه تثنيته االسم المقصور

 ت األلف إلى أصلها )الياء( ألنها ثالثةدَّ رُ  الف ت ي ان الفتى

 األلف إلى أصلها )الياء( ألنها ثالثة ُردَّت نالُهد يا ىد  هُ 

ان اض  رِ  و  ض   نها ثالثةاأللف إلى أصلها )الواو( أل ُردَّت الر ِ

وان اص  الع    األلف إلى أصلها )الواو( ألنها ثالثة ُردَّت الع ص 

 قُِلب ت األلف ياء ألنها زادت على ثالثة ُمصطفيان فيصطمُ 

 قُِلب ت األلف ياء ألنها زادت على ثالثة سلميان ىلم  س  

 

 جمُع االسم المقصور: 

 ما قبلها مفتوحا ثم نزيد عالمة  بِقي  و ألفه،المقصور جمعا مذكرا سالما ُحِذف ت  ع  إذا ُجمِ  -

 الجمع         

االسم المقصور   ما حدث عند الجمع وسببه جمعه 

ضون رضا ما قبلها مفتوحا وبقي األلف،حذفت  الر ِ  

فيمصط ما قبلها مفتوحا وبقي األلف،حذفت  ُمْصطف ون   
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  )الواو( أو )الياء( تُردُّ األلف إلى أصلها سالما،المقصور جمعا مؤنثا  ع  إذا ُجمِ  -

 ثم نزيد عالمة الجمع فأكثر،وتقلب ياء إن كانت رابعة  ثالثة.كانت  إنْ         

 ما حدث عند الجمع وسببه جمعه االسم المقصور

 ت األلف إلى أصلها )الياء( ألنها ثالثةدَّ رُ  هدي ات ىد  هُ 

ات اص  ع   و   األلف إلى أصلها )الواو( ألنها ثالثة تدَّ رُ  ع ص 

ي ات ىم  لْ س    قُِلب ت األلف ياء ألنها زادت على ثالثة س ل م 

 

 تنبيه:

 .فيمصطنحو: جاء رفعا ونصبا وجرا.  األلف،بحركات مقدرة على  بُ ر  عْ االسم المقصور المفرد يُ 

 .وعالمة رفعه الضمة المقدرة( مرفوع،: فاعل فيمصط)
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 االسم المنقوص

 

 ياء مكسور ما قبلها. نحو:  ب آخرهعر  مُ  اسمٍ  لُّ كُ هو 

 .(يامِ ح  المُ  –ي اِض الرَّ  –ي القاِض  –ى المؤد ِ  –ي اعِ )السَّ          

  

ن  االسمُ  إذا كان  ِ  حالتي الرفع والجر. فيياؤه  تُحذ فُ المنقوص نكرة ونُو 

 .اسم منقوص حذفت ياؤه ألنه نكرة وقع فاعال مرفوعا( قاض ٍ:) .جاء قاض ٍ: نحو         

 .اسم منقوص حذفت ياؤه ألنه نكرة وقع اسما مجرورا( محام ٍ:) .ام ٍح  : سرت مع مُ ونحو         

 

 فاعرَّ وكذا إذا كان االسم المنقوص مُ  (،حالة النصب )رأيت قاضيا فيوتثبت الياء  

 .ى الواجب(ؤد ِ باأللف والالم )القاضي( أو باإلضافة )هذا مُ           

  

 إذا كانت محذوفة د  ر  وتُ  اؤه.ي  تبقى  سالما.معا مؤنثا عند تثنية المنقوص أو جمعه ج 

  .حالتي الرفع والجر فيعند التنوين          

 

االسم 

 المنقوص
 ما حدث عند التثنية وسببه تثنيته

 الساعيان الساعي

 زيدت عالمة التثنية فقط
 المؤديان المؤدى

 القاضيان القاضي

 القاضيات القاضية

 دَّت الياء، وزيدت عالمة التثنيةرُ  يانؤد  مُ  ؤدٍ مُ 
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 حالة الرفع. فيبواو الجمع  فيواكت ياؤه،إذا ُجمع المنقوص جمعا مذكرا سالما ُحِذف ت  

 حالتي النصب أو الجر.  فيوبياء الجمع  

 

االسم 

 المنقوص

 فيجمعه 

 حالة الرفع
 ما حدث عند الجمع وسببه

 السَّاعون ياعِ السَّ 

 ا قبل الواوحذفت الياء وضمَّ م

 المؤدون ىؤد ِ المُ 

 القاضون يالقاِض 

 ونؤدُّ المُ  ىؤد ِ المُ 

 ونامُ ح  المُ  ىامِ ح  المُ 
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 االسم الممدود

 

 هو اسم آخره همزة يسبقها ألف زائدة.  نحو: 

  .حياء( –كساء  –حمراء  –صحراء  –)ارعواء 

 

 وهذه الهمزة أربعة أنواع:

اء –)إنشاء نحو:  أصلية،همزة    (.بدَّاء - قرَّ

 (.رجاء -عالء  – نحو: )سماء الواو،وهو  أصل،همزة منقلبة عن  

 (. شفاء - نحو: )بناء الياء،وهو  أصل،همزة منقلبة عن  

 (.سود - خضراء –صحراء  –نحو: )حسناء  للتأنيث،همزة زائدة  

 

 :الممدود االسم تثنية 

 

 وسببه ما حدث عند التثنية تثنيته االسم الممدود

 ، ألنها أصلية، من الفعل )أنشأ(هيبقيت الهمزة كما  إنشاءان إنشاء

 سماء
 سماءان 

 أو سماوان

، أو قلبها واوا؛ ألن الهمزة منقلبة هييجوز إبقاء الهمزة كما 

 عن أصل، وهو )الواو( )سما يسمو(

 بناء
 بناءان 

 أو بناوان

همزة منقلبة ، أو قلبها واوا؛ ألن الهييجوز إبقاء الهمزة كما 

 عن أصل، وهو )الياء( )بنى يبنى(

 ألنها زائدة للتأنيث ؛قلبت الهمزة واوا حسناوان حسناء

 ألنها زائدة للتأنيث ؛قلبت الهمزة واوا صحراوان صحراء
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 جمُع االسم الممدود:

 

 ما حدث عند الجمع وسببه جمعه االسم الممدود

اء اءون ق رَّ  ، ألنها أصلية، من الفعل )قرأ(يهبقيت الهمزة كما  قرَّ

 بنَّاء
 بناءون 

 أو بناوون

، أو قلبها واوا، ألن الهمزة منقلبة هييجوز إبقاء الهمزة كما 

 عن أصل، وهو )الياء( )بنى يبنى(

 قلبت الهمزة واوا، ألنها زائدة للتأنيث )زكريَّاء: ع ل م ُمذكَّر( زكريَّاوون زكريَّاء

 

 :تنوين ما آخره همزة

 حالتين: فيما عدا  ،تُضاف له ألف منصوبا،آخره همزة  الذي ا كان االسمُ إذ

 نحو: )ُمبتدأ(. متحرك،إذا كان االسُم المنصوُب آخره همزة قبلها حرف  -1

 .اء(ن  بِ  –اء م  س   –نحو: )ابتداء  ألف،همزة قبلها  إذا كان االسُم المنصوُب آخره -2

 

  ،حالة النصب فيتُضاف األلف  اكن،سخره همزة يسبقها حرف صحيح وإذا كان االسُم آ

  .)حفظُت جزءا واحدا من القرآن(نحو: 

 نحو:  ،له ألف افُ ض  ال تُ   منصوبا،وجاء  مربوطة،آخره تاء  الذيوكذلك االسُم 

 .رأيُت سيدة  
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 االسم الممنوع من الصرف

 

دُ بالصَّرف أو التنوين: النون الساكنة    ب،كت  تُ ق وال نط  تُ  وهي الكلمة،تلحق بآخر  التيي ْقص 

حالة  فيأو )كسرتين(  ،حالة النصب فيأو )فتحتين(  الرفع،حالة  في)ضمتين(  وقد يكون التنوينُ 

        –رأيت محمد ا   –على    نحو: جاء الجملة، فيوذلك حسب الموقع اإلعرابي للكلمة  الجر،

 ِسرُت إلى خالٍد.

      اإلعراب، تظهر عليه عالماتُ  ولكنْ  تنوين،قه ال يلح الذي هو الصرف،االسم الممنوع من و

ا( أو )صفة( أو )صيغة منت ااالسُم إمَّ وهذا  ل م  الجموع( أو )فيه ألف التأنيث الممدودة  هيأن يكون )ع 

 أو المقصورة(.

 

 أوال: العَلَم الممنوع من الصرف: 

 : يُمنع الع ل م من الصرف )التنوين( لسبب من األسباب اآلتية

ر  العين.ان علما على وزن )فـُع ل( بضم الفاء وفتح إذا ك -1 ل  –نحو: )ُعم   .ُهب ل( -ُزح 

  .سعفان( –مروان  –نحو: )عثمان  زائدتين.إذا كان علما مختوما بألف ونون  -2

 ويدل على مؤنث( نحو: تأنيث،علما مؤنثا لفظا ومعنى )فيه عالمة إذا كان  -3

 فاطمة(. –صفاء  –نبيلة  -)عائشة         

 ولكنه يدل على مؤنث( نحو: تأنيث،علما مؤنثا معنى ال لفظا )ليس فيه عالمة ذا كان إ -4

 عفاف(. –سمر  –)سعاد         

 ولكنه علم على مذكر( نحو: التأنيث،علما مؤنثا لفظا ال معنى )فيه تاء إذا كان  -5

 حمزة(. –سالمة  –معاوية  – )طلحة        

 

 تنبيه:

 نحو:  صرفه،ا ساكن الوسط خاليا من عالمة التأنيث جاز صرفه وعدم إذا كان العلُم مؤنثا ثالثي

  .هْند( –نور  –فوز )
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ن  –ت ْغِلب  –يزيد  –نحو: )أحمد  الفعل،إذا كان علما على وزن  -6  .ت ْدُمر( -أْيم 

 .ر(بُختنصَّ   – بعلبك –كرب نحو: )معد ي مزجيا،إذا كان علما مركبا تركيبا   -7

 نحو: ، : غير عربي( زائدا على ثالثة أحرفأيإذا كان علما أعجميا )  -8

 كندا(  -واشنطن  –لندن  –نابليون  –إسماعيل  –)إبراهيم           

 عيسىواألسباِط و يعقوبَ و إسحاقَ و إسماعيلَ و إبراهيمَ قال تعالى: "وأوحينا إلى           

 .(163)النساء:" سليمانَ و هارونَ ويونَس وأيوَب و          

 تنبيه:

اهود( قال تعالى: "إنا أرسلنا  -لوط  –نحو: )نوح  صرف. الوسط،ا كان العلُم أعجميا ثالثيا ساكن إذ  نوح 

 وقال تعالى:  .(59)الحجر:إنا لمنجوهم أجمعين"  لوطٍ  إال آل  وقال تعالى: "   ( 1)نوح:إلى قومه" 

 .(50)هود:"وإلى عاٍد أخاهم هود ا" 

 

  :ثانيا: الوصف الممنوع من الصرف

 منع االسم الصفة من الصرف إذا كان: ي

  –أخضر  –أحمر  –أتقى  –أكرم  –أسود  –)أبيض نحو:  (.صفة على وزن )أفع ل -1

  .أحسن( -أصفر          

ْفع ل( وتُ وزن )( على 10: 1صفة مصوغ ة من العدد من ) -2  ىمَّ س  فُع ال أو م 

 و: نح العدد.يغنى ذكرها عن تكرار أسماء  :أي)وصف معدول(        

د  –)أُحاد          وح    .ُربا ع( –ثاُلث  –مثنى  -م 

 فهو صفة على ظمآن،نحو:  (.مؤنثه على وزن )ف ْعلى الذيصفة على وزن )ف ْعالن(  -3

 ومثله:  ف ْعلى(وزن )ف ْعالن( ومؤنثه )ظمأى( على وزن )         

  .غضبان( -شبعان  –عطشان  –)ريَّان          

ر( جمع )أخرى -4 " لفظ )أُخ  ر   (.185 )البقرة:( نحو: "ف ِعدَّة من أياٍم أخ 

 

 تنبيه:

 نحو:  ،إذا كانت هذه الصفة على وزن )فعالن( ومؤنثها )فعالنة( فال تمنع من الصرف

 .فرحانة( –)فرحان 
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الجموع وألف التأنيث المقصورة  هيثالثا: االسم الممنوع من الصرف لصيغة منت

 والممدودة:

 ما يأتي:يمنع االسم من الصرف في

 جمع.سواء أدلت على مفرد أم دلت على  المقصورة،األسماء المختومة بألف التأنيث  -1

  .غرقى( –قتلى  –جرحى  –مرضى  –عظمى  –ذكرى  -بُشرى  –ليلى  –نحو: )كبرى     

 جمع.سواء أدلت على مفرد أم دلت على  الممدودة،األسماء المختومة بألف التأنيث  -2

 .فقراء( –علماء ـ أغنياء  –خلفاء  –سوداء  –بيضاء  –اء صحر –نحو: )حمراء      

 

 تنبيه:

 وكذلك إذا  الصرف،منع من إنشاء( فال ي –لية( نحو: )ابتداء : أصكانت همزة الممدود غير زائدة )أي إذا

 .بناء( –دعاء  –نحو: )سماء  الصرف،منع من منقلبة عن أصل )واو أو ياء( فال يكانت همزة الممدود 

 

 كل جمع تكسير بعد ألف وهي)الجموع  هيء التي تجيء على صيغة منتاألسما -3

 نحو:  (.تكسيره حرفان أو ثالثة أوسطها ساكن 

       مآذن(  -فوارق  –مصابيح  –ميادين  –)مساجد 

                      نحو:  يصرف.وإنَّما  الصرف،فال يمنع من  ساكن،كان أوسطها غير  ا إنْ أمَّ 

ة اقِ ب  ع   –ف ة ارِ ي  ص   –ذ ة )تالمِ   (.اِدل ةب  ع   -ف ة السِ ف   –ر 

 

 :الجموع هينماذج لصيغة منت

 

 نماذج له الوزن نماذج له الوزن

ل مناديل مفاتيح، مصابيح، مفاعيل  معامل مدارس، مصانع، مساجد، َمفَاعِّ

 عواصف شوارع، فواعل أساطير أناشيد، أحاديث، أفاعيل

 يالِ أع   ،أعاظم ،أكابر أفاضل، فاعلأ قراطيس ،قناديل عصافير، فعاليل

 صحائف عجائب، فعائل
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 :الممنوع من الصرف إعرابُ 

 يرفع بالضمة وينصب بالفتحة من غير تنوين. نحو:  

 ُمضيئة.المصابيَح ولقد رأيُت  واسعة، الميادينُ         

 .  نحو:ا كان غير مقترن )بأل( وغير مضافيجر بالفتحة من غير تنوين إذ 

  .واسعة ميادينَ  فيسرُت         

 . نحو: ة إذا كان مقترنا )بأل( أو مضافايجر بالكسر 

 .القاهرة( ميادين ِّأو ) الميادينِّ  فيُت رْ سِ         

 

 .(ةٍ ع  واسِ  ينَ ادِّ يَ مَ  فيُت رْ سِ ) إعرابينموذج 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 .محل رفع فاعل يفوتاء الفاعل: ضمير مبنى  السكون،سار: فعل ماض مبنى على  سرتُ 

 حرف جر مبنى في

وجاء  ،ألنه ممنوع من الصرف الكسرة،وعالمة جره الفتحة بدال من  ،بفياسم مجرور  ميادين  

 .نكرة غير مضافة

 وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره مجرور،نعت  واسعةٍ 
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 االسُم التابع )التوابع(

  

                    ،اإلعراب، وفي بعض األمور األخرى فيأسماء تتبع ما قبلها  هي التوابع

 .العطف( –النعت  –البدل  –أربعة أنواع: )التوكيد  وهي

 

 وهو نوعان:  :أوال: التوكيد

  توكيد معنوي: -1

ىس  قبلها يُ  دة السمٍ ؤك ِ بحيث تأتى مُ  ،كل( + ضمير ،جميع ، عين،)نفس وتستخدم فيه الكلمات:  مَّ

 ه.  األميُر نفسُ  جاء نحو:)المؤكَّد(. 

محل جر  فيوالهاء ضمير مبنى  الظاهرة،توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفع الضمة  ،نفسُ  ه:نفسُ )

 .مضاف إليه(

 رأيُت الحاضرين جميع ُهم. ونحو: 

، جميعَُهم:)  فيوالهاء ضمير مبنى  الظاهرة، فتحةال نصبه وعالمة منصوبتوكيد معنوي  جميع 

  .محل جر مضاف إليه(

 :تنبيه

 –للمفردة المؤنثة  ،َجْمعَاء –للمفرد المذكر  ،أجمع: )اآلتية األلفاظبيجوز تقوية التوكيد بعد كلمة )كل( 

 إعرابها. فيللجمع المؤنث( وهذه األلفاظ تتبع )كل(  ,ُجَمع –للجمع المذكر  ,أجمعون

 

  :لفظيتوكيد  -2

 نحو: ،ويكون بتكرار االسم أو الفعل أو الجملة

 .مرفوع وعالمة رفع الضمة الظاهرة( لفظي)الرجُل الثانية: توكيد    .مشى الرجُل الرجلُ  -

ا فإنَّ " -  (5،6)الشرح: ا" ر  سْ يُ  رِ سْ إنَّ مع العُ  ،مع العُْسِر يُْسر 
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  وهو أنواع: ثانيا: البدل:

  الشعراوينحو: قال الشيُخ  ،بدل ُمطابق )كل من كل( -1

ى ُمْبد ل منه الشيخ:)          ى بدل ُمطابِقالشعراوي ،يسمَّ  ومثله:  ويأخذ إعراب الُمْبد ل منه( ،: يُسمَّ

o  (شعرا شوقي حمدأ)قال أميُر الشعراء 

o (عادالُ  عمرالفاروُق  كان) 

o  (الشيماء)قرأُت عن شاديِة العرب 

o   (6،7 الفاتحة:) الذين أنعمت عليهم" صراطَ  ،المستقيم "اهدنا الصراط. 

o  (.151 )األنعام:" ظهر منها وما بطن ما"وال تقربوا الفواحش 

o جديد. مستقبلٍ  ،تسعى مصر إلى المستقبل 

o  شجاع الرجلُ هذا.    

 .ويأخذ إعراب اسم اإلشارة( ،يقع بعد اسم إشارة يعرب بدال ،أل)كل اسم معرف ب         

 

 نحو:   ،وفيه يكون البدل جزءا ماديا من الُمْبد ل منه ,بدل )بعض من كل( -2

 (  هاشراعَ )رأيُت السفينة           

 (.صفُهمنِّ  قعد الناسُ ( )معظُمهونحو: )رجع الجيُش بدل بعض من كل منصوب(  شراَع:)         

 

 وهو غالبا شيء معنوي ،وفيه يكون البدل مما يشتمل عليه الُمْبد ل منه ،بدل اشتمال -3

 الفتاةُ أخالقُها(   أعجبتنينحو: ) ،ال يمكن فصله         

   ل مرفوع(بدل اشتما أخالُق:)         

 ونحو:          

 .(رائحتُها)جذبتني الوردةُ         

اف إليه( رائحة:)            بدل اشتمال مرفوع، والهاء في محل جر ُمض 
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  ثالثا: النعت:

ى   والنعت ثالثة أنواع: ،(المنعوت)وهو وصف لالسم قبله الُمسمَّ

 

 :نعت مفرد -1

 مثنى أوالعدد )مفرد  فييتبع النعت منعوته  وفيه ،وهو )ما ليس جملة وال شبه جملة(

 رفعا أو نصبا أو جرا()اإلعراب  فيالنوع )مذكر أو مؤنث( و فيأو جمع( و

  .أو التنكير( نحو:  ظهر نور  ساطع   )التعريف فيو

(: " مرفوع وعالمة رفعه الضمة( ساطع                                    .نعت لكلمة "نور 

  يماُن الفارسيُّ اإلسالم (.)اعتنق سل ونحو:

   .نحو: )هذه أشجار  عالية ( ،العدد فيمنعوته  ويجوز أال يطابق النعتُ 

 .نعت مرفوع لكلمة "أشجار"( عالية :)

 

 :نعت جملة اسمية أو فعلية -2

   ،تشتمل جملة النعت على ضمير يعود على المنعوت وأنْ  ،نكرة المنعوتُ  بشرط أن يكون  

 طقُه سليم ( نحو : )تكلم رجل  من

  .محل رفع نعت( في" منطقُه سليم  )الجملة االسمية "

  (.يغردُّ  اعصفورونحو: )شاهدت 

 .(نعت نصبمحل  في ،الضمير المستتر الفعل "يغرد" وفاعله )الجملة الفعلية من

 

 :(نعت شبه جملة )جار ومجرور أو ظرف + ُمَضاف إليه -3

  .الشُّرف ة( فينحو: )ظهر عصفور   

 محل رفع نعت لكلمة "عصفور"( فيشبه جملة  رفَة:الشُّ  في)
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 ويتكون من ثالثة أقسام: ,رابعا: العطف

ُب حسب موقعه  ،وقد يكون اسما أو فعال ،معطوفا عليه -1  الجملة. فيويُعر 

ا ،أو ،لكن ،بل ،ال ،ث مَّ  ،الفاء ،نحو) الواو ،حرف عطف مبنى -2  ( إمَّ

 .ولكل حرف استخدام خاص به         

 ويأخذ إعراب المعطوف عليه. ،فمعطو  -3
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 ددَ العَ 

 

فالعدد هو كلمة )خمسة(  ،(خمسة رجال)نحو:  ،ه أو تمييزهعدودِ هو اسم يتبعه ما يدلُّ على م  

 .واالسم بعدها )رجال( يسمى معدودا أو تمييزا

 

  :أنواع العدد وإعرابها وعالقتها بالتمييز

 نوعه العدد
مييز عالقة العدد بالت

 )المعدود(
 إعراب العدد مثال

 جاء رجل، ومشت فتاة ليس لهما تمييز عدد مفرد 2,1
 يعرب حسب موقعه 

 في الجملة

 عدد مفرد 10:3

العدد يخالف المعدود 

في التذكير 

والتأنيث، وتمييزها 

 جمع مجرور

"سبع  لياٍل وثمانية أياٍم" 
 (7)الحاقة:

يعرب إعراب االسم 

 المفرد فيرفع بالضمة،

 ويُنص ب بالفتحة، 
رُّ بالكسرة  ويُج 

11 
عدد 

كَّب  ُمر 

الجزء األول والثاني 

من العدد يوافقان 

التذكير  فيالمعدود 

 والتأنيث، 
والتمييز يكون مفردا 

 منصوبا

"إني رأيُت أحد  عشر  

 كوكبا"
 (4)يوسف: 

 سارت إحدى عشرة فتاة  

 مبنى على فتح الجزأين

 في محل 
 )رفع أو نصب 
 أو جزم( 

 حسب موقعه في الجملة

12 
عدد 

كَّب  ُمر 

الجزء األول والثاني 

من العدد يوافقان 

التذكير  فيالمعدود 

 والتأنيث، 
والتمييز يكون مفردا 

 منصوبا

"فانفجرت منه اثنتا عشرة 

 (60)البقرة:عينا" 

الجزء األول، )اثنتا( 

يعرب إعراب المثنى، 

والجزء الثاني )عشرة( 

 مبنى على الفتح

19:13 
عدد 

كَّب  ُمر 

الجزء األول من 

العدد يخالف 

المعدود، والجزء 

الثاني يوافق المعدود 

التذكير  في

 والتأنيث، 
والتمييز يكون مفردا 

 منصوبا

 جاء ثالثة عشر رجال. -

 رأيت خمس عشرة لوحة. -

الطريق تسعة عشر  في -

 عمودا لإلنارة.

 مبنى على فتح الجزأين

 محل )رفع  في

 أو نصب أو جزم( 
 الجملة  فيحسب موقعه 
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 نوعه العدد
عالقة العدد بالتمييز 

 ()المعدود
 إعراب العدد مثال

90:20 
أعداد 

 العقود

ال تختلف صيغتها 

مع المذكر أو 

المؤنث، وتمييزها 

 مفرد منصوب 

سار عشرون رجال، 

 ورأيت خمسين عامال

تُعرب إعراب جمع 

    المذكر السالم، 

فتُرفع بالواو، وتُنص ب 

رُّ بالياء، حسب و تُج 

 موقعها في الجملة

99:21 
العدد 

 المعطوف

الجزء األول من 

العدد يخالف 

المعدود، والتمييز 

يكون مفردا 

 منصوبا

 سار خمسة  وخمسون رجال

 رأيت سبع وثمانين بنتا

الجزء األول يعرب 

إعراب االسم المفرد 

فيرفع بالضمة، 

  ويُنص ب بالفتحة، 
رُّ بالكسرة،   ويُج 

جزء الثاني يكون وال

معطوفا، ويعرب 

إعراب جمع المذكر 

 السالم

1000,100 

 ومضاعفاتهما

العدد 

 المئوي 
 أو األلفي

ال تختلف صيغتها 

 مع المذكر 
أو المؤنث، 

وتمييزها مفرد 

 مجرور

 معي مائةُ جنيهٍ 

يعرب إعراب االسم 

المفرد فيرفع بالضمة، 

  ويُنص ب بالفتحة، 
رُّ بالكسرة  ويُج 

 

 

 :العدد وكتابته قراءة

يُكت ُب ويُنط ق هكذا  ،طالب 1655 فالعدد ،يقرأ العدد ويُكت ب ألفاظا من اليمين إلى اليسار

                   طالب ٍ يُكت ُب ويُنط ق هكذا  160)خمسة وخمسون وستمائة وألف طالب( والعدد 

 )ستون ومائة طالٍب( 

يُكت ُب ويُنط ق هكذا  ،طالب 1655فالعدد  ،ر إلى اليمينويجوز أن يقرأ العدد ويُكت ب ألفاظا من اليسا

 )مائة وستون طالبا( يُكت ُب ويُنط ق هكذا  ،طالب ٍ 160)ألف ستمائة خمسة وخمسون طالبا( والعدد 

 كتب بحسب ما يجاوره من األعداد.وياُلحظ أن التمييز ينطق وي
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 :(أل) ـتعريف العدد ب

 

 ثال م " ـتعريفه ب "أل نوع العدد 

 .وستة األيام عند سفح الهرم اللياليقضينا خمس  على المضاف إليه ( ـ)ألتدخل  العدد الُمض اف

 .واشتريت الستة عشر كتابا ،رأيت الخمس عشرة لوحة على الجزء األول منه ( ـ)ألتدخل  العدد الُمركَّب

 العدد المعطوف 
 على المعطوف( ـ)ألتدخل 

 والمعطوف عليه
  .الخمسون جنيهاأخذت الخمسة و

 .صمُت الثالثين يوما على لفِظ العدد (أل)تدخل  ألفاُظ العقود 

 

 

  :وُغ العدد على وزن )فاعل(صَ 

اغُ من األعداد )  نحو:  ( وْصف  على وزن )فاعل( للداللة على الترتيب.10:1يُص 

 إلخ ...الخامس .. –الرابع  –الثالث 

 نحو:  ،د والواحدةترتيب بدال من الواحويأتي لفظ األول والثاني للداللة على ال

 المرتبِة الثانيِة   فيوجاءت فتاة  ،احتلَّ المتسابق المركز  األول  

 التذكير أو التأنيث سواء أكان مفردا  فيوالعدد المصوُغ على وزن )فاعل( يوافق المعدود 

 أم ُمركَّبا أم معطوفا عليه. 

ب العددُ   نحو:  ،ين البُدَّ أن يتطابقا معا تذكيرا أو تأنيثازأفإن الجُ  (العشرةمع ) وإذا ُرك ِ

ة على جوائز رمزية.  حصل المتسابُق الخامس  ع ش ر  والمتسابقة السابعة ع ْشر 
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 :إعراب العدد المصوغ على وزن )فاعل(

 

  ،حالتي اإلفراد أو العطف عليه. نحو: احتلَّ المتسابق المركز  األول   فيبا عر  يكون مُ 

  نعت مجرور( الثانية: ،نعت منصوب األوَل:)المرتبِة الثانيِة  فيفتاة وجاءت 

  نعت مرفوع ( الخامس:)  .الخامس والعشرون صعب   ونحو: الموضوعُ 

ب العدد مع )  محل )رفع أو نصب فيفإنه يعرب: مبنيا على فتح الجزأين  ( العشرةوإذا ُرك ِ

 الجملة.  نحو:  فيأو جر( تبعا لموقعه 

 .محل رفع نعت( فيمبنى على فتح الجزأين  الخامَس عشَر:) .لخامس  عشر  ُمهمالموضوع ا

 

 :كنايات العدد

 :  هيو ،ولكنها ليست من ألفاظ العدد ،ألفاظ تدل على معنى العدد هي

 نيف( ،بِضع ،كذا ،كأين ،)كم

 

 كذا

مفردا ويكون تمييزه  ،ويحتل الوظائف النحوية بحسب موقعه في الجملة ،مبني على السكون

 فال تأتى في الصدارة.  ،منصوبا. و)كذا( يسبقها كالم

واألصل أنها مكونة من: )حرف الكاف + اسم اإلشارة ذا ( فهي في األصل جار ومجرور. نحو: 

 هللا صلى هللا عليه وسلم: "يُق اُل للعبد يوم القيامة أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا".  قال رسولُ 

 

 نيف

       ،( وهكذا60،50( أو )40،30) أيبين عقدين  9: 1على العدد من تستعمل للداللة 

اإلجازة نيفا وثالثين كتابا ونيفا  في وتلزم )نيف( صورة واحدة مع المذكر أو المؤنث.  نحو: قرأتُ 

 وعشرين قصة. 
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 كأي ِّن

 اسم مبنى على السكون يفيد اإلخبار عن الكثرة. بمعنى )كثير من( 

 " كأيٍ + الهمزة + الياء المشددة المكسورة المنونة تنوين التنكير " وتتكون من: )الكاف

 وألنَّ هذا التنوين الزم لها رسم أحيانا نونا ساكنة في آخرها(. 

 نحو:

ا ُمْعِرُضون  " - ُهْم ع ْنه  ا و  ل ْيه  ون  ع  اأْل ْرِض ي ُمرُّ اِت و  او  ْن آي ٍة فِي السَّم  أ ي ِن م ِ ك   .(105يوسف: )" و 

ك  " - عُفُوا و  و  ا ض  م  ِ و  اب ُهْم فِي س ِبيِل ّللاَّ ا أ ص  ه نُوا ِلم  ا و  ع هُ ِرب ِيُّون  ك ِثير  ف م  ٍ ق ات ل  م  ن نَّبِي  اأ ي ِن م ِ  م 

 .(146آل عمران: )   " اْست ك انُوا 

إِيَّاُكمْ " - ا و  ُ ي ْرُزقُه  ا ّللاَّ ن د ابٍَّة الَّ ت ْحِمُل ِرْزق ه  أ ي ِن م ِ ك   .(60:نكبوت)الع" و 

 

" " نموذج إعرابي : ع هُ ِرب ِيُّون  ك ثِير  ٍ ق ات ل  م  ن نَّبِي  أ ي ِن م ِ ك   .(146)آل عمران:  و 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 محل رفع مبتدأ فياسم مبنى على السكون يفيد اإلخبار عن الكثرة بمعنى "كثير من"  كأي ِن

 ٍ ن نَِّبي   جار ومجرور م ِ

ع هُ   ق ات ل  م 

 ِرب ِيُّون

 محل رفع خبر المبتدأ " كأي ِن" فيجملة 

 

 بِّْضع

تأخذ حكم هذه األعداد من حيث التذكير أو التأنيث  هي( و9:3تستعمل للداللة على العدد من )

 سواء أكانت مفردة أم مركبة أم معطوفا عليها. نحو:  ،والتمييز

 المعسكر بِْضع  لياٍل. فيقضينا  -1

ة قصة. المسكر بِْضع   فيوقرأُت  -2  عْشر 

  ولخَّصُت بِْضع ة عشر  كتابا. -3
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 كم الخبرية

 موقعه حسب   بُ عر  ( يُ عن الكثرة بمعنى )كثير من إلخبار  فيد ااسم مبنى على السكون يُ   

 الكالم رفعا ونصبا وجرا. في

 

 كم االستفهامية

 ( الفصل؟ فينحو: )كم طالبا  ،ويلحقه اسم نكرة منصوب ،اسم يستفهم به عن العدد هو

 ويكون بحسب موقعه من الكالم ،اسم استفهام مبنى على السكون إعراب )كم االستفهامية(:

 رفعا أو نصبا أو جرا
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 المصدر الصريح

 

     تدلُّ على حدث االستماع  (استماع)فكلمة  ،مجردا من الزمن ،اسم  يدلُّ على الحدث هو

ب المصدرُ  دون تحديد الزمن.  الجملة. فيحسب  موقعه  ويُعر 

 

 أوال: مصادر األفعال الثالثية:

وليس لها قاعدة يُقاُس  ،: ُسِمع ت عن العربأيمصادر األفعال الثالثية سماعية )  

 : هيو ،يمكن االسترشادُ بها التيالقواعد  الصرف بعض   ومع ذلك وضع علماءُ    ،عليها(

  

 أمثلة له استخدامه الوزن

حيل  صوت أو سْير لىفيما دلَّ ع ف ِعيل ئير -  ع ويل -ر   ز 

 نُزول - ُصعود -قُدوم حركة فيما دل  على فُعول

 تِجارة - ِصناعة -ِزراعة  حرفة فيما دل  على فِع ال ة

ف ق ان اضطراب فيما دل  على ف ع الن ي ان  – ط ي ران -خ  ر   دوران -غليان  –ج 

ة لون على فيما دل   فُْعلة ة خُ  - ُسْمر  ة  –ْضر  ة -ُحْمر   ُصْفر 

اخ  –ُسعال  – ُزكام - ُصداع مرض أو صوت على فيما دل   فُع ال  ُمواء -بُك اء  –ُصر 

ج -ع م ى عيب فيما دل  على ف ع ل ل - ع ر  و   ح 
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 ثانيا: مصادر األفعال غير الثالثية: 

                 ياسية مصادر ق هيو ،أو السداسية ،أو الخماسية ،مصادر األفعال الرباعية هيو

 المصدر( لها قاعدة محددة عند صوغِ أي: )

 وتصاغ تبعا للقواعد اآلتية:  ,مصادر األفعال الرباعية -1

 وزن

 الفعل 
 نماذج للفعل ومصدره تبعا للقاعدة  وزن المصدر 

 إِفع ال أفعل  

ن  إيمانا  –أسلم إسالما    –أرضى إرضاء  -أعدَّ إعدادا  –أقبل إقباال  -آث ر  إيثارا  –آم 

 أوجد –أوعد  إيعادا  –أوضح إيضاحا  –أوفد إيفادا  –أودع إيداعا   –أوحى إيحاء 

 إيجادا 

 أعاد إعادة –أشاد إشادة  –أفاد إفادة  –أباد إبادة  –أغار إغارة  –أعاد إعادة  إِْفع ل ة أفعل  

ب تدريبا  –قدَّم تقديما  –تعليما  علَّم –رحَّب ترحيبا  –كبرَّ تكبيرا  –سلَّم تسليما  تفعيل  فعَّل  درَّ

ى تنمية  تفِعلة فعَّل ى تضحية  –نمَّ ى تسوية  -ولَّى تولية  -ربَّى تربية –ضحَّ  زكَّى تزكية  –سوَّ

 فِع ال أو ُمف اع لة ف اع ل
اطبة  –دافع دفاعا أو ُمدافعة  –جاهد جهادا أو مجاهدة   حاس ب   -خاطب ِخطابا أو ُمخ 

اسبة أو مُ  اِحساب اد ل ة -ح   جادل ِجداال أو ُمج 

 دحرج دحرجة  –بعثر بعثرة  فعللة فعلل

 زحزح زحزحة أو زحزاحا –وسوس وسوسة أو وسواسا  –زلزل زلزلة أو ِزلزاال  فعللة أو فِعالل فعلل
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 وتصاغ تبعا للقواعد اآلتية:  ,مصادر األفعال الخماسية -2

 وزن 

 الفعل
 لفعل ومصدره تبعا للقاعدة نماذج ل وزن المصدر 

 افتعال افتعل
د  اتحادا  –اهتمَّ اهتماما  –انتقم انتقاما  –انتشر انتشارا  –انتصر انتصارا    –اتَّح 

 اتَّفق ات ِفاقا  

 انهزم انهزاما –انعزل انعزاال  –انسحب انسحابا  –انبعث انبعاثا  –انبهر انبهارا  انفعال انفعل

 تسلَّم تسلُّما  –تعلَّم تعلُّما  –دَّم تقدُّما تق ت ف عُّل  ت ف عَّل

ن  تعاونا  –تقادم تقادُما  –تفاهم تفاُهما  ت ف اُعل تفاع ل    تعاو 

 تفاِعل ت ف اع ل
ى تساِميا  –تعالى تعاِليا    –تناس ى تناسيا  –توان ى توانيا  –تنامى تناِميا  –تسام 

 ياتحدَّى تحد –تقاضى تقاِضيا –تغاضى تغاِضيا  

 اصفرَّ اصفرارا –احمرَّ احمرارا  افعالال افعلَّ 

ي ا  تفع ال تفعَّل  تعد ى تعديا  – -تحدَّى تحد ِ

ج تدحُرجا  تفعُّل تفعَّل  تبعث ر تبعثُرا –تدحر 

 

 تبعا للقواعد اآلتية:  وتُصاغُ  ,مصادر األفعال الُسداسي ة -3

 وزن 

 الفعل

 وزن 

 المصدر 
 اعدة نماذج للفعل ومصدره تبعا للق

 استفعال استفعل
  –استعدَّ استعدادا  –استعمل استعماال  –استخرج استخراجا  –استقبل استقباال 

 .استورد استيراد –استجدى استجداء  –استولى استيالء 

 استفعل

 األصلي )الفعل 

 (معتل الوسط

 استعاد استعادة –استقام استقامة  –استفاد استفادة  استفعلة
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 لالمصدر المؤو

 

 وله ثالثة أشكال: ،ى معنى المصدر الصريحهو مصدر يؤد ِ 

نِ  ،رية والفعل المضارعالمصدأْن  -1  .ك( : نجاحُ أي)  تنجحَ  أنْ  ينحو: سرَّ

ِني  نحو: ،( واسمها وخبرها)أنَّ   -2  .ك(: نجاحُ أي)  أنك ناجحسرَّ

نِي  ،ما( المصدرية والفعل) -3   .ك(علُ : فِ أي)  ما فعلتنحو: سرَّ

 :لمؤولاإعراب المصدر 

 ،من )أن والفعل(: والمصدر المؤول يقال تعرب المصادر المؤولة إعرابا مفصال، ثم 

 محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعه في واسمها وخبرها( في نَّ أو )ما والفعل(، أو )أ 

 نحو:  ،الجملة 

ْير  لَُّكمْ " أ ن ت ُصوُمواْ خ   .محل رفع مبتدأ( في ، أ ْن ت ُصوُمواْ )المصدر المؤول:   (184)البقرة:" و 

 

ني)س     إعرابينموذج  ( رَّ  .أنك ناجح 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

نِىس    .نصب مفعول بهمحل  في: ضمير مبنى الياءو ،للوقاية النونو ،: فعل ماٍض مبنىسر   رَّ

 .محل نصب اسم أنَّ  فيضمير مبنى  الكافو ،ونصب مصدري: حرف أن   أنَّك

 محل  في)من أنَّ واسمها وخبرها(  المصدر المؤولو ،وعالمة رفعه الضمة ،خبر أنَّ مرفوع ناجح  

(رفع فاعل للفعل )س    .رَّ
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 اسُم المصدر

 

   بل تختلف هيئته  ،لكنه ال يشمل جميع أحرف فعله ،هو مصدر يساوى المصدر الصريح

ض. نحو:  ا)مصدره الصريح   (تكلَّم)عن بعض أحرف فعله دون ِعو   . (اكالم)واسم المصدر (تكلُّم 

نحو: )التوضؤ( أما اسم المصدر فيتعلق باألثر المترتب على  ،وياُلحظ أنَّ المصدر يتعلق بالفعل

 .نحو: )الوضوء( ،الفعل
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 المصدُر الميمي

  

د عن الزمان والمكان ،زائدة (ميم)هو اسم  يبدأ ب   التيوهذه الميم  ،ويدلُّ على حدث ُمجرَّ

ط أال تكون هذه الميم )ميم صيغة ُمف اعل ة( نحو ،يبدأ بها تفيد قوة الداللة والتأكيد           : ولكن يُشتر 

نُُسِكيحيث إن ميم المصدر الميمي تكون مفتوحة.  ،ةل  ناضل ُمناض    اييَ حْ مَ و نحو: "قُْل إنَّ صالتي و 

ِ العالمين"  ياتِّ مَ مَ و   .(162)األنعام:هللِ رب 

ْفع لويُص         عاد معادا  ،: قوال(أينحو: قال مقاال ) ،(اُغ من الفعل الثالثي على وزن )م 

 .: عودة(أي)

ْفِعل( اُغ من الفعل الثالثي المعتل المثال )الذى أوله حرف علة( على وزن )م        نحو:  ،ويُص 

ع د  موِعدا )  .: وْعد ا(أيو 

اغُ من الفعل غير الثالثي بإبدال حرف ال وفتح ما قبل اآلخر.  ،مضارعة ميما مضمومةويُص 

ُب المصدر الميمي حسب  موقِعه   : انطالقا(أينحو: انطلق ُمنطلق ا )  الجملة.  فيويُعر 

 نحو:  ،آخره فيتاء مربوطة  الميميوقد تُزاد على المصدر 

ْنف عة  –ميسرة  –)مودَّة   .ُحْب( –ن ْفع  –يُْسر  –د  )وُ  محبَّة( بمعنى:  –م 

 

ة ثالثيفعل  ة ثالثيفعل غير   اسم المر   اسم المر 

ب ضرب ْضر   ُمْنطلق انطلق  م 

ْلع ب لِعب  ُمستغف ر استغفر  م 

ق ام قام  ُمْبت د أ ابتدأ  م 

ع د    هيُمْنت   هيانت  موِعد و 

ى جرى ْجر      م 
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 المصدر الصناعي

 

اغ من اسم آخر بزيادة ياء ُمشددة. بعدها  جامد هو اسم للداللة على اتصاف  ،تاء مربوطةيُص 

اغُ المصدر الصناعي من  المصدر الصناعي بنفس خصائص االسم اآلخر. نحو )وطنية( وقد يُص 

 نحو: الديمقراطيَّة.  ،أصلها فيكلمات غير عربية 

ط  ال نعتبر كلمة  ،(التربية الوطنية)ففي قولنا:  ،لمصدر الصناعي أال يكون صفةا فيويُشت ر 

 إليه. امنسوب اولكن اسم ،مصدرا صناعيَّا)الوطنيَّة( 

 

 االسم
 المصدر 

 الصناعي

 وطنيَّة وطن

 منهجيَّة منهج

 قوميَّة قوم

 علميَّة ِعلم
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ة اسمُ   الَمر 

 

ب حسب موقعه  ،واحدة مصدر يدل على حصول الفعل مرة هو  الجملة. فيويُعر 

              ( ةوَ بْ كَ  ادٍ و  ج   ل ِ كُ نحو: )لِ  .لـ ة(  بفتح الفاءعلى وزن )ف عْ  يصاغ اسم المرة من الفعل الثالثي

بالتاء في األصل، كانت الداللة  كان المصدر األصلي مختوما وإذا ،إبليس( امِ ه  هم  من سِ س   النظرةو )

   .واحدة(  على المرة بوصفه بكلمة

 اسم المرة الفعل  اسم المرة الفعل

 زورة زار  شْرب ة ش ِرب

 زلَّة زلَّ   بوةك كبا

 رحمة واحدة رحم  نظرة نظر

لس ة جلس  دعوة واحدة دعا  ج 

 

    نحو: آخره على مصدره األصلي.  فيبزيادة تاء  ،يصاغ اسم المرة من الفعل غير الثالثيو

 )استقبل ... استقبالة(

  لمةبالتاء في األصل، كانت الداللة على المرة بوصفه بك كان المصدر األصلي مختوما وإذا

  استعانة واحدة(. المؤمنُ  نحو: )استعان   .واحدة(      (

 

 اسم المرة الفعل  اسم المرة الفعل

 إصابة واحدة أصاب   انطالقة انطلق

 مقاومة واحدة قاوم  تكبيرة كب ر

 

 . الجامد الفعل أو التصرف ناقص المرة من الفعل ال يصاغ اسم نبيه:ت
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 الهيئة اسمُ 

 

ب حسب موقعه  ،على هيئة الفعل حين وقوعهمصدر يدل هو   الجملة. فيويُعر 

 نحو:  .على وزن )فِْعلـ ة(  بكسر الفاء يصاغ من الفعل الثالثيو

  .)ال تأكل ِإكلة الشَِّره(و  )ال تمِش ِمشية المتكبر( 

 نحو: ،وإذا تشابه اسم الهيئة مع المصدر األصلي تأتى الهيئة منه بوصفة أو بإضافته

ة ة الغاِضب( )نِْقم   .شديدة أو نِْقم 

 

 اإلضافة.بالوصف أو ب ،الهيئة من الفعل غير الثالثي اسمُ  اغُ ص  يُ و          

 

 اسُم الهيئة الفعل وفاعله

 انتفاضة الثائر انتفض

 ابتداءة النشيط ابتدأتُ 
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ابع: الُجملَة  الفصل  الر 

 

 تتكون الجملة من عنصرين رئيسين تربط بينهما عالقة اإلسناد. 

 )تتكون من فعل وفاعل(فعلية  وخبر( أو )تتكون من مبتدأ والجملة نوعان: اسمية

 وسوف نتناول الجملة االسمية ببعض التفصيل:

 

 الجملة االسمية:

ىيُ عليه  كم  دأ( يتبعه حى )المبتسمَّ تبدأ باسم يُ   )خبرا(  سمَّ

 

 :أنواع المبتدأ

 .(35)النور:" نوُر السمواِت واألرِض  هللاُ نحو " ،المبتدأ ع لـ م -1

  .(4:)النورُهُم الفاِسقُون"  أولئكنحو: " ،المبتدأ اسم إشارة -2

 .(51)النور:ُهُم المفلحون"  أولئِّكونحو: "و        

 .(28)النور:أزكى لُكم"  ُهوَ نحو: " ،المبتدأ ضمير -3

اب"  الذيننحو: "و ،المبتدأ اسم موصول -4   .(39)النور:كفروا أعمالُُهم كس ر 

جاجةُ نحو: " (ـأل) المبتدأ اسم معرف ب -5 ى"  الزُّ  .(35)النور:كأنَّها كوكب  دُر ِ

 

  :أنواع الخبر

ن معنى ويقع جامدا إنْ  ،افِرنحو: خالد ُمس   ،وصفا ُمشتقا الخبر أن يكون   فياألصُل   تضمَّ

  .ةالصف 

 الخبر ثالثة أنواع: )خبر مفرد أو خبر جملة بنوعيها أو خبر ِشبه جملة(و

 وغالبا ما يطابق هذا الخبر المبتدأ  ،وهو ما ليس جملة وال شبه جملة الخبر المفرد: -1

 العدد )مفرد أو مثنى أو جمع (  فيالنوع )التذكير أو التأنيث( و في         

 األشجاُر عالية. –لمؤمنون منتصرون ا –جالن قادمان الر –نحو: السماء صافية          

ط فيه أن يتصل بضمير بارز  خبر جملة: -2  سواء أكانت اسمية أو فعلية. ويُْشت ر 

ا رحيم           القائد يعرف واجباته. –أو مستتر يعود على المبتدأ. نحو: األمُّ قْلبُه 
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اف إليه( نحو: وهو نوعان: )جار ومجرور( أو )ظرف + مُ  خبر شبه الجملة: -3  ض 

 العصفور فوق الشجرة. –فر غدا الس –القناعة  فيالسعادة         

 

 :إعراُب الخبر

 

 إعـــرابـه الخبر

 الخبر المفرد
 فالمفرد وجمع التكسير يُْرف عان  ،وتختلف عالمة إعرابه تبعا لعدده ،مرفوع

 وهكذا. ،بالواو عف  رْ وجمع المذكر السالم يُ  ،باأللف يُْرف عالمثنى و ،بالضمة

 سواء أكانت فعلية أم اسمية. ،محل رفع خبر فيتكون الجملة  الخبر الجملة

به الجملة  الخبر شِّ
          سواء أكان )جارا ومجرورا( ،محل رفع خبر فييكون ِشبه الجملة 

 (.أو )ظرفا ومضافا إليه

 

 ,     للمفرد الواحد قد يتعدد الخبرُ  :عُدد الخبرتَ 

 ها بالعطف. أوالد   تغمرُ  ،حنانها في اض ،رحيمة مُّ نحو: األ

 

 .(والفاعل ضمير مستتر ,)خبر مفرد(   )خبر جملة اسمية(    )خبر جملة فعلية          

 

 :تقديُم الخبر على المبتدأ

      ،ولكن هناك حاالت يجب أن يتقدم فيها الخبر على المبتدأ ،األصُل أن يتقدم المبتدأ على الخبر

 : هيالحاالت  وهذه

. فوق الشجرةِ  نحو: ،إذا كان الخبُر ِشبه جملة والمبتدأ نكرة -1  عصفور 

ْن جاء اليوم؟ ،إذا كان الخبر له الصدارة كأسماء االستفهام -2  نحو: م 

 فيفالضمير  ،نحو: للمؤمن إيمانه ،ى بعض الخبرالمبتدأ ضمير يعود عل فيإذا كان  -3

 وهو )المؤمن(. ،ر)إيمانه( يعود على بعض من الخب         

 

والمبتدأ معرفة. نحو: )العصفور فوق  ،ويجوز أن يتقدم  الخبر على المبتدأ إذا كان الخبُر ِشبه جملة

 أو )فوق الشجرة العصفور(. الشجرة(
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 :ذُف الخبر وجوباحَ 

 . نحو: (موجود) بتدأ بعد )لوال( ويُقدَُّر الخبر بكلمةمإذا وقع ال -1

 .(الناس لضاع   لوال األملُ )        

ى )واو المعيَّة( نحو : ،إذا ُعِطف  على المبتدأ بواو تدلُّ على الُمصاحبة -2  وتُسمَّ

 وتقديره )متالزمان( أو )ُمقترنان(. ،فالخبر محذوف وجوبا ،هومعملُ  الباحثُ          

 . فالخبر محذوفنحو: يميُن هللا لننصرنَّ الحقَّ  ،الق س م فيإذا كان المبتدأ صريحا  -3

 وتقديره: ق س ِمى. ،وجوبا         

 لعمرى( كل منهما مبتدأ وخبره محذوف دائما. ،ومن أمثلة ذلك: )لعمرك          

 

(مْ ع  )ل      نموذج إعرابي:  .ُرك ألجتهدنَّ

 إعـــرابـها الكلمة

 ل ع ْمُرك
 مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،ُمقس م به مبتدأالالم: حرف توكيد مبني، ع ْمُر: 

 اف: ُمضاف إليه. والخبر محذوف وجوبا تقديره )ق س ِمي(.والكاهرة. الظ 

 جملة جواب الق س م. ألجتهدن  

 

 :حذُف الخبر جوازا

 )أبى( جوابا لمن :تقول ،كأن يكون جوابا عن استفهام ،يُْحذ ُف الخبُر جوازا إذا فُِهم  من الكالم

ْن عندك؟ والتقدير )أبى عندي( فكلمة )أبى( مبتدأ  وتقديره ،ر محذوف جوازاوالخب ،سأل: م 

 )عندي(.
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 :االبتداء بالنكرة

 األصل في الجملة االسمية أن تبدأ باسم معرفة، ولكن يمكن االبتداء بالنكرة في حاالت معينة: 

  .(41)النور:إذا كان االسم من ألفاظ العموم، مثل كلمة )كل(  نحو: "كل  ق ْد ع ِلم  صالت ه"  -1

  ن الخير  قادم (.ونحو: )كل  يؤكد أ    

( جاء ِعوضا عن اسم، والتقدير: كل إنسان.....      ويالحظ أن التنوين في كلمة )كل 

 

 .(48النور:)بعد )إذا( الفجائية، نحو: "إذا فريق  منهم ُمعرضون"   -2

 

 إذا كان االسم نكرة مختصة، وهى التي تفقد معنى الشيوع، والنكرة المختصة نوعان:  -3

( فإن النكرة في هذه الحالة ال تنطبق إال على رجل  عالم  قولنا: )، مثل نكرة موصوفة ( أ

 النوع من الرجال الذين يختصون بهذه الصفة. إذن من الصحيح أن نقول:  هذا

 .شاعر  مجدد  ألقى قصيدة أمس 

 ، فإنها تصبح مختصة، وتفقد صفة العموم والشيوع.النكرة المضافة إلى نكرةب(      

 .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة( ديوان:)ُن شعر أجمُل ما أتمنى.    نحو: ديوا          

 

ل م. -4  إذا سبقها الخبر شبه الجملة، نحو: في المدرسِة ع 

 

 أو الم االبتداء، نحو:  فيإذا وقعت النكرة بعد استفهام أو ن -5

 في المجلس؟  هل رجل   -

 ما صديق لنا.  -

 ل  قائم.جُ ر  ل   -
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 عرابلها محل من اإل التيالجمل 

 

       ( قلبُها رحيمنحو: )األمُّ قلبُها رحيم( فجملة ) ،لها محلُّ من اإلعراب هناك جمل يكونُ 

 : هي ،لها محلُّ من اإلعراب التيمحل رفع خبر للمبتدأ )األم(. والجمل  في ،من المبتدأ والخبر

 

 المحل من اإلعراب أمثلة الجملة التي لها محل إعرابي م

 نسيُمه ُمْنعِّش  البحُر  ة خبرا )للمبتدأ( إذا وقعت الجمل  1
 ) من المبتدأ والخبر، جملة )نسيُمه ُمْنِعش 

 محل رفع خبر للمبتدأ )البحر( في

2 
إذا وقعت الجملة خبرا )لكان أو إحدى 

 ( أخواتها

 يَُسب ِّحُ أصبح  المؤِمُن 

 ربَّه

   جملة )يُس ب ُِح( من الفعل والفاعل، 

فع خبر محل ر فيوهو ضمير ُمستتر، 

 السم )أصبح(

3 
إذا وقعت الجملة خبرا )إلنَّ أو إحدى 

 أخواتها(
 نسيُمه ُمْنعِّش  إنَّ البحر  

 ) من المبتدأ والخبر، جملة )نسيُمه ُمْنِعش 

 محل رفع خبر السم إنَّ )البحر( في

 هللا عزيز  قلُت:  إذا وقعت الجملة مفعوال به 4
 ) من المبتدأ والخبر، جملة )هللاُ عزيز 

 محل نصب مفعول به  فيقول القول( )م

 يْختَالُ مشى الطاووُس  إذا وقعت الجملة حاال 5

جملة )يْخت اُل( من الفعل والفاعل، وهو 

محل نصب حال  فيضمير ُمستتر، 

 (للفاعل )الطاووس

 يْختَالُ مشى طاووس   إذا وقعت الجملة نْعتا 6

جملة )يْخت اُل( من الفعل والفاعل، وهو 

محل رفع نعت للفاعل  في ضمير ُمستتر،

 )طاووس(

7 
إذا وقعت الجملة تابعة لجملة لها محل 

 من اإلعراب

البحُر نسيُمه ُمْنِعش  

 ورماله ناعمة

محل رفع ألنها  فيجملة )رماله ناعمة( 

(معطوفة على جملة   )نسيُمه ُمْنِعش 

8 

محل جر مضاف  فيإذا وقعت الجملة 

 إليه، بعد ظرف الزمان )إذا، إذ، حين،

 يوم( أو بعد ظرف المكان )حيث(

 يعجبُكاجلس حيُث 

  جملة )يعجبُك( من الفعل والفاعل،

محل جر مضاف  في, (ضمير ُمستتر)

 إليه، لوقوعها بعد ظرف المكان )حيُث(

 

 تنبيه

ب )أحواال(  ب )ِصف ات( وبعد المعارف تُْعر  ل بعد النكرات تُْعر   الُجم 
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 ابلها محلُّ من اإلعر ليسَ  التيالجمل 

 

(  ،ل ليس لها محلُّ من اإلعرابم  هناك جُ  ( فجملة )إنَّ هللا  قوى         نحو: )وهللاِ إنَّ هللا  قوى 

ليس لها محلُّ من  التيال محلَّ لها من اإلعراب. والجمل  ،مس  جواب ق   ،من )إنَّ واسمها وخبرها(

 : هي ،اإلعراب

 من اإلعراب المحلُّ  أمثلة الجملة التي ليس لها محلُّ إعرابي م

1 
إذا وقعت الجملة في أول الكالم  

 )الجملة االبتدائية( 
 هللاُ رحيم  

من المبتدأ جملة )هللاُ رحيم ( 

والخبر، جملة ابتدائية، ال محلَّ 

 لها من اإلعراب.

2 
إذا وقعت الجملة صلة  للموصول    

 )أي: بعد اسم موصول(  

 تول ىقال تعالى: "والذي 

 (.11ر:)النوكبره منهم" 

جملة )تولَّى( من الفعل والفاعل، 

وهو ضمير ُمستتر، )صلة 

ال محلَّ لها من  الموصول(

 اإلعراب.

3 
إذا وقعت الجملة معطوفة على جملة 

 صلة  الموصول   

قال تعالى :الذين تابوا من 

" أصلحوابعد ذلك و
 (.5)النور:

جملة )أصلحوا( من الفعل 

والفاعل، معطوفة على )صلة 

  ، وهى جملة )تابوا( الموصول(

 ال محلَّ لها من اإلعراب.

4 
إذا وقعت الجملة جوابا لشرط غير 

 جازم

الطمأن  لو عدل  القاضي 

 الناسُ 

جملة )اطمأنَّ الناُس( من الفعل 

للحرف  والفاعل، )جواب شرط(

غير الجازم )لو( ال محلَّ لها من 

 اإلعراب.

5 
إذا وقعت الجملة جوابا لشرط جازم 

 رنة بالفاءغير مقت

يطمئْن إْن يعِدْل القاضي 

 الناسُ 

من المبتدأ جملة )يطمئْن الناُس( 

للحرف  )جواب شرط(والخبر، 

الجازم )إْن( ال محلَّ لها من 

 اإلعراب.

 إن  هللا مع الصابرينوهللاِ  إذا وقعت الجملة جوابا للقسم 6

الجملة من إنَّ واسمها وخبرها، 

ا جملة جواب القسم، ال محلَّ له

 من اإلعراب 

7 

إذا كانت الجملة اعتراضية، وهى التي 

تعترض بين أجزاء الجملة، أو بين 

 جملتين بينهما رابط

 أنفق عثمان بن عفان

أمواله  – رضي هللا عنه –

 في سبيل هللا

جملة )رِضى  هللاُ عنه( جملة 

اعتراضية، ال محلَّ لها من 

 –اإلعراب. ومثلها: )الفاروق 

 عادال(  كان -  رحمه هللا

صلى هللا عليه  – النبيُّ )علَّم و

 ه كلَّ شيء(أصحاب   – وسلم

8 
إذا وقعت الجملة تابعة لجملة ليس لها 

 محل من اإلعراب

إْن يعِدل  القاضي يطمئْن 

 وتسعد قلوبهمالناُس، 

ليس لها محل جملة )تسعد قلوبهم( 

من اإلعراب ألنها معطوفة على 

 )يطمئن الناس(جملة 

9 
ر  الجملة ال ة لشيء قبلها، وغالبا تبدأ ُمف س ِ

 (ب )أي

يقول المؤمن لربه: آمين، أي 

 استجب

ليس لها محل من جملة )استجب( 

ة لما اإلعراب ألنها  ر  جملة ُمف س ِ

 قبلها
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 يب الِّ الخامس: األسَ  الفصل

 

 أسلوب التعجب( 1)

 

         هو أسلوب لغوي ينشئه المتكلم تعبيرا عن تعجبه ودهشته من األشخاص أو األحداث 

 أو األشياء. وله صيغ قياسية وأخرى سماعية.

 أوال: الصيغ القياسية, وهما صيغتان:  

ب منه: مفعوال به منصوبا ما أفعلَه: -1   ما أْجَمَل الس َماَء!نحو:  ،ويعرب فيها الُمت ع جَّ

 مفعول به منصوب، ُمت ع جَّب منه(.  السماَء, وتُْعَرب:)الُمتعجَّب منه هو          

 ويجوز في هذه الصيغة أن تأتي )كان( زائدة، نحو: ما كان أعظم خالدا!         

 

ل بِّه: -2 ب منه: فاعل مرفوع محال أفعِّ  مجرور لفظا بسبب الباء  ،ويعرب فيها الُمت ع جَّ

 نحو: ،الزائدة        

       ! ْل بالس َماءِّ ب: فاعل مرفوع محالالسماء, )الُمتعجَّب منه هو     أجمِّ  مجرور لفظا(. ،وتُْعر 

 

!)نموذج إعرابي:  بيع  ع  الرَّ  (ما أْرو 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 .نكرة بمعنى شيء عظيم، مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. )ما التعجبية( ما

 تح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره )هو( يعود علىفعل ماض مبني على الف أروع  

 ما، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. 

بيع    .مفعول به منصوب، ُمت ع جَّب منه الرَّ
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!)نموذج إعرابي:   (ما كان أجمل  الحفل 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 لسكون في محل رفع مبتدأ. نكرة بمعنى شيء عظيم، مبنية على اتعجبية  ما

 زائدة كان 

 فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره )هو( يعودُ  أجمل  

 (.على ما، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ )ما

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة، )ُمت ع جَّب منه( الحفل  

 

 )ما أفعل ه( اسمية، بينما صيغة )أفِعل ِب( صيغة فعلية.  صيغة          تنبيه:

 

 أكِرْم بالعرِب!نموذج إعرابي: 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 فعل ماٍض مبني على السكون جاء على صيغة األمر. أكِرم

 الباء حرف جر زائد.  بالعربِ 

 .مرفوع محال على أنه فاعل العرب: اسم مجرور لفظا

 تي:ويجوز أن نعرب كاآل 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 فعل ماٍض مبني على السكون جاء على صيغة األمر. وفاعله ضمير مستتر. أكِرم

 جار ومجرور في محل نصب مفعول به. بالعربِ 
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  ثانيا: الصيغ السماعية: وهي:

 ل ه.  يا -1

  هلل دره. -2

 سبحان  هللا.  -3

ات ا ف أ ْحي اُكمْ حو: "االستفهام الدَّال على التعجب. ن -4 ُكنتُْم أ ْمو  ِ و   (28 )البقرة:" ك ْيف  ت ْكفُُرون  بِاَّللَّ

بِي، نحو -5  : قول الشاعر النداء التعجُّ

ه     بكل ِ مغار الفتــل شــدت بيذبل فيالك    من ليٍل كأنَّ نجوم 

 اسم فعل األمر الدَّال على التعجب، نحو: واها لسلمى ثم واها واها  -6

 

 ط صوغ اسم التعجب على وزن )أفعل(:شرو

 ،لكي يصاغ اسم التعجب من الفعل على وزن )أفعل( مباشرة البُدَّ أن تتوافر في الفعل شروط

 : الفعلُ  : أن يكون  هيو

o :أي في الزمن الماضي. ماضيا 

o :من غير الثالثي نحو مباشرة أي يتكون من ثالثة أحرف، فال يُصاغ التعجب ثالثيا : 

 استخرج(. –م )علَّ          

o :أي ليس فعال ناسخا، فال يصاغ من )كان( أو )كاد( وأخواتهما.  تاما 

o :اغ مباشرة من الفعل المنفي.  مثبتا  فال يُص 

o :حيث ال يُصاغ مباشرة من الفعل المبني للمجهول.   مبنيا للمعلوم 

o :اُغ من فعل جامد، مثل: )ليس   متصرفا (.  -بِئس   –ع س ى  –فال يُص   ِنْعم 

o  ٍبمعنى أن الصفة المشبَّهة منه ليست على وزن )أفعل( الذي أو عيب: ال يدلُّ على لون 

 مؤنثه )فعالء( فال يصاغ من )عرج( ألنَّ الصفة المشبهة منه: أعرج )للمذكر(         

 وعرجاء )للمؤنث( على وزن أفعل / فعالء.        

o :م  عدِ  –ف نِي  –)مات   :فاألفعال، أي تختلف مقاديره بين الناس واألشياء قابال للتفاوت 

 غِرق( وغيرها ال تفاوت فيها. –عمي  –        
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 يتم االستعانة بفعل مساعد تنطبق عليه الشروط،  ،فإذا اختلَّ شرط من هذه الشروط

  يليه مصدر الفعل الُمراد التعجب منه.

 : التي تنطبق الشروط على فعلها المساعدة الصيغومن أشهر 

 أجمل(. ما أعظم، ما       أشد، ما أقل، ما ، أكثرما )

 نحو: )ما أجمل  استقبال هالل رمضان( فنحن هنا نتعجب من الفعل )استقبل( وهو زائد عن

ُمل( + المصدر   ثالثة أحرف، ولذلك تمَّ االستعانة بفعل تنطبق عليه الشروط، وهو )ج 

 الصريح )استقبال(. 

ا  هالل   ويمكن أن نقول: ما أجمل  أْن نستقبل   ى المصدر )أن نستقبل( مصدر   رمضان. )يُسمَّ

)  مؤوال 

 

أ( وهو أ القرآُن( فنحن هنا نتعجب من الفعل المبنى للمجهول )يُق ر   ونحو: )ما أعظم أْن يُق ر 

 فعل مضارع مبني للمجهول، ولذلك تمَّ االستعانة بفعل تنطبق عليه الشروط، وهو )عُظم( +

أ  (. المصدر المؤول )أْن يُقر 

 

 )ال نشارك(  فيونحو: )ما أشرف  أال نُش اِرك  في دعِم الطغاة( فنحن هنا نتعجب من الفعل المن

 وهو فعل مضارع منفي، ولذلك تمَّ االستعانة بفعل تنطبق عليه الشروط، وهو )شرف( +         

 المصدر المؤول المنفي )أال نُشاِرك(.         
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 أسلوُب اإلغراء( 2)

 

ى به( ويقوم المتكلم بتنبيه  هو ى )ُمْغر  أسلوب يأتي فيه اسم  يدلُّ على أمٍر محموٍد يُس مَّ

ى به مفعوال به منصوبا  ى به: ُمْغر  ُب االسُم الُمْغر  اط ب إلى هذا األمر المحمود ليفعله، ويُْعر  الُمخ 

 والفاعل ضمير مستتر. ،لفعل محذوف تقديره )الزم(

 

 مكونات أسلوب اإلغراء:

 ن خالل المثال التالي: )الصالة  الصالة ( نرى أن أسلوب اإلغراء يتكون من اآلتي:م

 ، وهو كلمة )الصالة( األولى.ُمْغَرى به -

ي -  ، هو المتكلم الذي يحث على التمسك بالصالة.ُمغرِّ

 ، وهو الُمخاطب الذي يحثه المتكلم على التمسك بالصالة.ُمْغَرى -

 

  وهي ثالث صور:صوُر الُمْغَرى به: 

 فهو سر النجاح(.  )العمل َأي ذكر األمر المحمود وحده، نحو:  اإلفراد: -

 فهو سر النجاح(.   العمل َ العمل َ أي ذكر األمر المحمود مكررا، نحو: ) التكرار: -

  أي ذكر األمر المحمود معطوفا على أمر آخر محمود، نحو: العطف: -

 (.معطوف منصوباإلخالَص:  ،ول به منصوب: مفعالعملَ ) فهما سرا النجاح(. )العملَ  واإلخالص َ

 

 تنبيه:

: )العمل   فهو سر النجاح(  ،الفعل أو تركه يجوز حذفُ  ى به( مفردا، فيجوز أْن تقول                إذا كان )الُمْغر 

 أو )الزم العمل  فهو ِسرُّ النجاح(.

ى به( مكررا أو معطوفا عليه ويجب حذفُ   .الفعل )الزم( إذا كان )الُمْغر 
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 أسلوب التحذير( 3)

 

ذَّرا منه( ويقوم المتكلمُ مَّ س  هو أسلوب يأتي فيه اسم  ي دُلُّ على شيء مكروه يُ  بتنبيه  ى )ُمح 

اط ب إلى هذا األمر المكروه ليتجنبه.  الُمخ 

 

 مكونات أسلوب التحذير:

( نرى أن أسلوب التحذير يتكون من اآلتي  :من خالل المثال التالي: )الغدر  الغدر 

 ، وهو كلمة )الغدر( األولى.ُمحذ ر منه -

ر - .ُمَحذ ِّ  ، هو المتكلم الذي يحذر الُمخاط ب 

 ، وهو الُمخاط ب الذي يحذره المتكلم. وقد يكون اسما يُخش ى عليه، نحو:ُمَحذ ر له -

( فالُمحذَّر له هو اللسان الذي يُخش ى عليه من الكذب. ومثلها:           )لسان ك والكذب 

         )  )أصابع ك  والباب 

 

  وهي خمُس صور:ر منه: ذ  وُر الُمحصُ 

 فهي عمل  قبيح(.  )الخيانةأي ذكر األمر المكروه وحده، نحو:  اإلفراد: -1

 (.  الخيانةَ الخيانةَ أي ذكر األمر المكروه مكررا، نحو: ) التكرار: -2

 أي ذكر األمر المكروه معطوفا على أمر آخر مكروه، نحو:  العطف: -3

 معطوف منصوب(.الغدَر:  ،: مفعول به منصوبالخيانةَ (. ))الخيانةَ والغدرَ         

ذَّر له بعده الواو يليها المحذَّر منه، نحو: ) -4  (.لسانَك والكذبَ الُمح 

 ، ولها عدة صور: إياَك + الُمحذ ر منه -5

 (.إياك أن تكذبَ  – إياك من الخيانة – إياك والخيانة – إياك الخيانة)        

 

 تنبيه:

( يجوز حذفُ  : )الكذب  ذَّر منه( مفردا، فيجوز أن تقول  (. الفعل أو تركه إن كان )الُمح   أو )احذر الكذب 

ذَّر منه( مكررا أو معطوفا عليه  .ويجب حذف الفعل )احذر( إذا كان )الُمح 
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 :على أسلوب التحذير نماذج إعرابية

 

1-  .  العقرب 

 زا تقديره: احذر(. حذَّر منه، مفعول به منصوب لفعل محذوف جوا)مُ 

 

 إيَّاك  األسد .  -2

ر( إي ا:)    ،ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول لفعل محذوف تقديره )أُحذ ِ

 .مفعول به ثان( األسد:   ،حرف خطاب الكافو 

 

 إيَّاك  واألسد .  -3

ر(   ،)إيَّا: ضمير مبني في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره )أُحذ ِ

 معطوف منصوب(. األسد:           ،حرف خطاب الكافو

 

 إيَّاك  من األسِد.  -4

ر(   ،)إيَّا: ضمير مبني في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره )أُحذ ِ

 اسم مجرور وعالمة جره الكسرة(. األسد:    ،حرف خطاب مبنى الكافو

 

5-  .  إيَّاك  أْن تُْهِمل 

ر()إيَّا: ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول لفعل محذ   ،وف تقديره )أُحذ ِ

  ،حرف نصب أْن: ،حرف خطاب مبنى الكافو

َل:  والمصدر المؤول من "أْن والفعل" في محل نصب مفعول به ثان(.  ،فعل مضارع منصوب تُْهمِّ
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 أسلوُب المدح( 4) 

 

ى )االسم المخصوص بالمدح(، وهذا االسمُ واإلشادة باسم يُس   فيه المدحُ  يتمُّ  هو أسلوب   قع ي مَّ

 ) بَّذ ا( وهي أفعال  ج   بعد )ِنْعم   ة ال يأِتي منها مضارع أو أمر.د  امِ أو )ح 

 

 نحو: )ِنْعم  الطالُب المجتهدُ(. 

 في هذا المثال نالحظ أن أسلوب المدح يتكون من: )فعل وفاعل واسم مخصوص بالمدح(

ر، والجملة من ال  فعل )ِنْعم ( واالسُم المخصوص  بالمدح هو )المجتهد( وهو مبتدأ مؤخَّ

 والفاعل )الطالُب( في محل رفع خبر ُمق دَّم.

 ويجوز إعراب )المجتهد( خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره )هو(.

 

 .)حبَّذا األمانة(ونحو: 

 المخصوص  بالمدح هو )األمانة(. في هذا المثال فإنَّ االسم  

:   ،فعل ماٍض مبنى على الفتح َحب 

( وفاعلها ،رفع فاعل اسم إشارة مبنى في محل ذا:  في محل رفع خبر ،والجملة من )حبَّ

  ،مقدَّم

 مبتدأ مؤخر مرفوع. ،مخصوص بالمدح األمانة:

 

 :هي ,لفاعل )نِّْعَم( عدة أشكال

. الصديقُ المعرف بأل، نحو: ِنْعم   -1  الوفيُّ

 المثابُر. ِطالُب العلمالمضاف إلى ما فيه أل، نحو: نِْعم   -2

 مييز بعده، نحو: ِنْعم  سلوكا الصدُق.ضمير مستتر وجوبا يفسره ت -3

ا الموصولتين، نحو: ِنْعم   -4 ْن أو م   نحبه الصالة. َمانحترمه المخلص / نِْعم   َمنْ  م 

 

 

 



- 165 - 
 

 )ن عم  سلوك ا الصدُق(نموذج إعرابي: 

 إعـــرابـهــــا الكلمة

والفاعل فعل ماض مبني، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره )هو( والجملة من الفعل  نِّْعمَ 

 في مل خبر ُمقدَّم

 تمييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. سلوكا

ر مرفوع وعالمة رفعه الضمة. الصدق  مخصوص بالمدح، مبتدأ مؤخَّ

 

 تنبيهات: 

 فتقول: )نِْعم  القائدُ خالدُ(  ،* يجوز أن يتقدم المخصوص بالمدح على )نِْعم (

 : األمانة حبَّذا.وز أْن نقول  أو )خالدُ نِْعم  القائد(. وال يج   

ل نِْعم  د اُر اْلُمتَِّقين  إذا فُِهم  من الكالم. نحو: " ،* يجوز حذف المخصوص بالمدح   ،(30النحل: ) " و 

 والتقدير: الجنة.    

 * يمكن تحويل الفعل الثالثي إلى وزن )ف عُل( فيدلُّ على معنى )نِْعم ( نحو: 

ُسن  الصديُق الكريُم /       حُسن  صديقا المخلُص.ح 

تْ   األخالُق األمانة. * يجوز أن تلحق )تاء التأنيث( ب )نِْعم ( فنقول: نِْعم 
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 أسلوُب الذ م( 5) 

 

.) ( أو )ال حبذا(  أو)س اء   هو أسلوب يستخدم لذم ِ اسٍم ما باستخدام )بـِئـْس 

ُب االسم المخصوص بالذم مبتدأ مؤخرا     تعرب في محل رفع خبر مقدم. والجملة قبله  ،ويُعر 

 المخصوص بالذم: خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره )هو(.  ويجوز إعرابُ 

 

 )بـِئـْس  الصديُق الكاذُب(. نحو:

 فعل ماٍض مبنى على الفتح بـِّئـَْس:

 والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم.  ،فاعل الصديُق:

 خر مرفوع وعالمة رفعه الضمة. مبتدأ مؤ ،مخصوص بالذم الكاذُب:

 

 :هي ,لفاعل )بـِّئـَْس( عدة أشكال

 الكاذبُ  الصديقُ المعرف بأل، نحو: بـِئـْس   -

 الكسوُل. طالُب العلمِّ المضاف إلى ما فيه أل، نحو: بـِئـْس   -

 ضمير مستتر وجوبا يفسره تمييز بعده، نحو: بـِئـْس  سلوكا اإلسراُف. -

ا الموصولتين، نحو:  - ْن أو م   نخافُه الفتنةُ. َمانتجنبه الكاذب / بـِئـْس   َمنْ بـِئـْس  م 

 

 )بـِئـْس  سلوكا اإلسراُف(. نموذج إعرابي:

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره )هو( والجملة من الفعل ،فعل ماض مبنى بِّئْسَ 

 والفاعل في محل رفع خبر مقدم.

 صبه الفتحة الظاهرة.تمييز منصوب وعالمة ن سلوكا

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة. ،مخصوص بالذم الفاشل
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 .)ال حبَّذا الخيانةُ( نموذج إعرابي:

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 حرف نفي مبني. ال

: حب ذا  والجملة من  ،اسم إشارة مبنى في محل رفع فاعل ذا:فعل ماٍض مبنى، و حب 

( وفاعلها)ح    فع خبر مقدَّم.في محل ر ،بَّ

 مبتدأ مؤخر مرفوع. ،مخصوص بالذم الخيانة

 

 تنبيهات:

 فتقول: )بِئس  الرجُل الكاذُب(  ،* يجوز أن يتقدم المخصوص بالذم على )بِئس(

 وال يجوز أن نقول: الكذُب ال حبَّذا. )الكاذُب بِئس  الرجُل(. أو   

ب ِِرين  إذا فهم من الكالم. نحو: " ،* يجوز حذف المخصوص بالذم ى اْلُمت ك  ثْو   " ف بِئْس  م 

 والتقدير: النار. ،(72الزمر: )   

" نحو:   * يمكن تحويل الفعل الثالثي إلى وزن )ف عُل( فيدلُّ على معنى "بـِئـْس 

بُث  رفيقا الشيطان.    بُث  الصديُق البخيُل /  خ   خ 

( فنقول: بِئْس ت األخ*   الُق الخيانة.يجوز أن تلحق )تاء التأنيث( ب )بِئْس 
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 أسلوب االختصاص( 6)

 

          ،على التخصيص ليدلَّ  ،االسم المختص هو اسم يقع بعد الضمير أو شبه الجملة

( أو )أعنى( أو )أقصد(.   ويعرب: مفعوال به لفعل محذوف تقديره )أخصُّ

 

  أمثلة :

   نحب الوطن.   -الشبابَ  –نحُن  -

(. : مفعولالشبابَ )           به منصوب بالفتحة لفعل محذوف تقديره: أخصُّ

  تعلو الهمم.  -المستقبل  فتياتِّ  –بكن  -

(.فتياتِّ )           : مفعول به منصوب بالكسرة لفعل محذوف تقديره: أخصُّ

 نحترُم حقوق  اآلخرين.    – العربَ  –نحُن  -

 (.: مفعول به منصوب بالفتحة لفعل محذوف تقديره: أخصُّ العربَ )         

 

 

 تنبيه:

 ويكون اإلعراب  ،تتقدُم األمُم( -أيها الشباُب  –قد يكون االسم المختص كلمتي: أيها أو أيتها، نحو: )بكم 

 كاآلتي: 

 ،حرف تنبيه ها: ،اسم مختص مبنى على الضم في محل نصب :يُّ أ)

 نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة(.  :الشباب
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 ( أسلوب االستثناء7)

 

 ُل إلخراجِ عنصٍر  ستثناء:مفهوم اال أو أكثر  مما وقع إثباته هو تركيب  يُستعم 

 سافر الطالب إال محمد ا.نحو:   أو نفيه عنها. لمجموعة

           فقد أخرجنا العنصر )محمد( من الحكم الذي أثبتناه لمجموعة األوالد، وهو حكم )النوم( 

ى أداة فالجميُع قد نام ما عدا )محمد( ظلَّ مستيقظا. وق د استخدمنا لذلك أداة مخصوصة، تُس مَّ

 االستثناء، وهي )إال(.

فقد نفينا ُحكم  )السفر( ع ْن جميعِ الطالب، وأثبتناه للعنصر   لم يسافْر الطالُب إال محمدا.ونحو: 

 )محمد(.

 

 :أركان االستثناء 

ْنه:أ(  دُ ِبه: المجموعة الِتي تمَّ إثباُت الُحْكِم  ُمْستثنَى مِّ ا. )محمد ا(يُْقص   لها أو نفيُه ع ْنه 

ا أو أكثر  ِمْن ُحكِم المجموعة. )إال(أداة االْستِّثناء: ب(  اُت التِي تُخِرُج ُعنُصر   هي األد و 

اُجه ِمْن المجموعة. )الطالب(. ُمْستثنَى:جـ(   ُهو  العُْنُصُر الِذي تمَّ إْخر 

 

 أدوات االستثناء  : 

 إال -

ال   - –)ع د ا  - اش ا(  –خ   ح 

ال   –ا ع د ا )م   - ا خ  اش ا(  –م  ا ح   م 

ى( –ير غ) -  ِسو 
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 :الحاالُت المختلفة لالستثناء

 أوال: االستثناء ب )إال(: وله ثالُث حاالت: 

   الت ام الُمثَْبت: -1

 ويعني أنَّ المستثنى منه موجود، والجملة ُمثبت ة. نحو: 

 ا(: وجوُب النصب. ومنه قول)زارت األسد  الوحوُش إال ثعلبا(.   وحكم المستثنى  )ثعلب

 الشاعر:  

عا             قد يهوُن العمُر إال ساعة     وتهوُن األرُض إال موضِّ

 

   .)قام القوُم إال زيدا(نموذج إعرابي:  

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 فعل ماٍض مبني  على الفتح. قام  

ة الظاهرة على آخره . القومُ   فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمَّ

 حرف استثناء. إالَّ 

 منصوب على االستثناء، وعالمة نصبه فتحة  ظاهرة  على آخره. زيدا  

 

   الت ام الَمْنفِّي: -2

 . ويعني أنَّ المستثنى منه موجود، والجملة منفية. نحو: ما رسب  الطالُب إال طالبا أو طالب 

 ي يأخذ إعراب الُمستثنى منه(.وحكم المستثنى: يجوز نصبُه، أو إعرابه بدال من المستثنى منه )أ

 

 : (أو أسلوب الحصر الن اقُِّص الَمْنفِّي )االستثناء المفرغ -3

         ؛وهو تركيب  يخلو من الُمستثن ى منه، وفي هذه الحالة تكون )إال( أداة استثناء ُملغ اة

ْصر. ويستخدم هذا التر ا في االسِم ألنَّها ال تدلُّ على االستثناء، وإنما ت دُلُّ على الح  كيب ليثبت  ُحكم 

ا سواه. وحكُم ما بعد )إال( في االستثناء الناقص المنفِ  ب حسب  الذي بعد )إال( وينفيه عمَّ ي أن يُعر 

(. ،موقعه في الجملة   نحو: )ما في الدَّاِر إال أطفال 

 مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. :أطفال

 



- 171 - 
 

  تنبيه:

 ير وسوى(غ)م  )غير وسوى( في االستثناِء المفرغ، يعرُب ما بعدهما )مضافا إليه( ويعرب إذا استُخدِ 

 حسب موقعهما في الجملة.

 

 نماذج على االستثناء المفرغ:

o  ثعلبلم يتخلف عن عيادة األسد إال  . 

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.( ثعلب:)        

o  أس د اما رأيُت في العريِن إال .        

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.( أسدا:)        

o  واشياما تكلم الذئُب إال              . 

 حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.( واشيا:)        

o  أرنبلم يكن في العرين إال         . 

 اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.( أرنب:)        

o طمعاا وشى الذئُب بالثعلِب إال م  . 

 مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.( طمعا:)        

o  عند  األسدما وشى الذئُب بالثعلب إال  . 

 منصوب على الظرفيَّة.( عنَد:)        

o  أرنبٍ ما رأيُت عند الثعلب سوى / غير . 

 سرة الظاهرة.(مضاف إليه مجرور وعالمة جره الك أرنب:)        

 

غ )أسلوب القصر(:  االستثناء المفر 

 منها:  ،وله صور عديدة ،القصر نوع من التوكيد

o ى االستثناء المفرغ  نحو:  ،القصر باستخدام )النفي + االستثناء( ويُسمَّ

  (.54)النور:"وما على الرسول إال البالغ"          

o  :القصر باستخدام )إنَّما( نحو 

 (.62)النور:ا المؤمنون الذين آمنوا" "إنَّم         
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َوى(:  ثانيا: االستثناء باستخدام )غير وسِّ

  .اف ا إليه ب المستثنى بعد )غير وسوى( ُمض   يُعر 

 مضاف إليه مجرور(. مصباح:)  مصباحٍ  ىو  ع سِ ارِ الشَّ  أضاءت مصابيحُ  نحو:         

 

 ب )غير وسوى( إعراب  )إال( حسب  حاالت )إال( الثالث  التي سبق ذكرها: تُعر 

ا مثبت ا وجب نصبهما. نحو: فهم الطالب القاعدة   -1  أحمد. غير  فإن كان الكالم تامًّ

 مضاف إليه مجرور(.  :أحمدومنصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف،  غير:)

  مروان. سوىونحو: ركب المسافرون الطائرة 

 : مضاف إليه مجرور(.انمروو ،وهو مضاف ،منصوب بالفتحة المقدرة على آخره سوى:)

 

ا منفيًّا جاز نصبهما أو إعرابهما بدال . نحو:  كان الكالمُ  وإنْ   -2  تامًّ

 . ]غيُر[ طالبٍ  ما نجح الطالب غير        

 بدل مرفوع(.  مستثنى منصوب أو   ]غيُر[  )غير       

 

ا منفيًّا أعربتا حسب موقعهما في الجملة. -3   إذا كان الكالم ناقص 

 : مفعول به منصوب(. غير  ) .    ا أعطيت غير  المحتاجنحو: م

 (.فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره : نائبىوَ سِّ )   ]سوى[ العامل .  ونحو: ما احتُِرم  

 

 الطالُب غير طالٍب. ما نجح   نموذج إعرابي:

 إعـــرابـهــــا الكلمة

 ما: حرُف نفي مبني. نجح: فعل ماٍض مبني ما نجح  

 عل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.فا الطالبُ 

 يجوز إعرابه: منصوب بالفتحة أو بدال مرفوعا من المستثنى منه )الطالب(. غير

 ُمضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طالبٍ 
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 :َحاَشا( -َخاَل  –ثالثا: االستثناء باستخدام )َعَدا 

 ه إعرابان:المستثنى بعدها يجوز في

 أفعاال(. ،حاشا ،عدا ،مفعول به منصوب )باعتبار خال -1

 حروف جر(. ،حاشا ،عدا ،اسم مجرور )باعتبار خال -2

 ب ا أو طالٍب.الِ ا ط  د  ع   نحو: جاء الطالبُ 

 

 : تنبيه

  ،وهو: مفعول به ،إنَّ المستثنى بعدها له إعراب  واحد  ا( ف  )م   ـت )عدا أو خال أو حاشا( بق  بِ إذا سُ 

 باطُل.هللاَ نحو: ُكلُّ شيٍء ما خال 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،لفظ الجاللة مستثنى هللا:
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 خالصة أسلوب االستثناء

 إعراب المستثنى مع أمثلة توضيحية  ,حاالتها أداة االستثناء

 

 إال

 )لها ثالث

 ( :حاالت 

 االستثناء تام مثبت: 

 مستثنى منه موجود والجملة مثبتة( )ال

 نحو: نجح الطالب إال طالبين.

 مستثنى منصوب : طالبين

 وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى.

 :فياالستثناء تام من

 )المستثنى منه موجود والجملة منفية(

 نحو: ما نجح الطالب إال طالبين أو طالبان.

 : مستثنى منصوب وعالمةطالبين

 ثنىنصبه الياء ألنه م 

 ويجوز أن تعرب بدال مرفوعا 

حيث إنها تأخذ إعراب المستثنى )

 منه(

 :فياالستثناء ناقص من

 )المستثنى منه غير موجود والجملة منفية( 

 نحو: ما رسب إال طالبان.

 : فاعل مرفوع وعالمة رفعه طالبان

 الضمة الظاهرة

  فيحيث يعرب حسب موقعه )

 الجملة(

 غير وسوى

 )إال(د ان إعراب ما بعسوى( يعرب ،)غير

 نحو:  تبعا إلحدى حاالت )إال(  

 ما جاء سوى رجلين.

 : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة سوى

 المقدرة

 : مضاف إليه مجرور.رجلين

ُب   المستثنى بعد )غير وسوى( يُْعر 

 : مضافا إليه مجرور .

 –خال  –عدا 

 حاشا 

 المستثنى بعدها يجوز فيه إعرابان:

 منصوب: مفعول به -1

 أفعاال( ،حاشا ،عدا ،خال  - )باعتبار 

  اسم مجرور: -2

 حروف جر( ،حاشا ،عدا ،خال  - )باعتبار

 عدا طالب ا أو طالبٍ  نحو: جاء الطالبُ 

 إذا سبقت )عدا أو  ملحوظة مهمة:

 )ما( فإن المستثنى بعدهما له ـخال( ب

  ،وهو: مفعول به ،إعراب واحد 

 نحو:

 اطلكل شيء ما خال هللا  ب

 مفعول به  ،لفظ الجاللة مستثنى هللا:

 منصوب الفتحة الظاهرة
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 ( أسلوب االستفهام8)

 

 للسائل(. مجهول)هو طلُب العلِم بشيٍء لم يكن معلوما من قبل  مفهوم االستفهام: -1

 نوعان: حروف وأسماء. وهي ،أدواُت االستفهام -2

 :هلْ  –وهما حرفان: الهمزة  حروف االستفهام. 

 ويُطلُب بها معرفة عنصر واحد من الجملة، مثل:  هام:أسماء االستف 

ْن )للعاقل(  –)للحال(  كيف   –ى )للزمان( ت  م   –)للمكان(  أين             –ا )لغير العاقل( م   –م 

 أو أين   أنَّى )بمعنى: كيف   –أي  )تعيين أحد المتشاركين في أمٍر يعمهما(  –ك ْم )تعيين العدد(

تعيين الزمان المستقبل خاصة(. وتلزم أدواُت االستفهام الصدارة في الجملة ) أيَّان   –ى(. ت  أو م  

 عها في الجملة.موقِ  إعرابي حسب   ألسماء االستفهام محل   االسميَّة، ويكونُ 

 

 تفاصيل أدوات االستفهام:

 وتدخل على االسم والفعل، وهي نوعان: الهمزة: -1

 نحو: أتتقُن صناعة الطب؟  همزة تصديق: ( أ

 لم السائل يطلُب من الُمخاط ب أن يثبت نسبة إتقان صناعة الطب لنفسه أو ينفيها عنه.فالمتك

 ويكون الجواُب ب )ن ع م( في حالة اإلثبات. و )ال( في حالة النفي.

 نحو: أماِشيا ِجئت  أْم راِكب ا؟ همزة تصور: ( ب

 ال يعرف هل حصل لكنه فالمتكلم يعرف النسبة التي تضمنها كالمه، فهو يعرف أنَّ المجيء  

د(.  راكبا، ولذلك يطلُب منه تعيين  و جاء المسئول ماشيا أ ى )الُمفر   أحدهما، ويُسمَّ

 

  الخالصة:

د(.  الهمزة: حرف استفهام يستعمل للتصديق )إدراك النسبة( أو التصور )إدراك الُمفر 

 وتعرب همزة االستفهام: حرف استفهام مبني على السكون ال محلَّ له من اإلعراب. 

  تنبيه:

 لع ْمُرك  ما أدري وإْن ُكنت  داريا        بسبعٍ رمين  الجمر أم بثمان.    يجوز حذف الهمزة، نحو:

 .والتقدير: أبسبعٍ 
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 نموذج إعرابي: أعربيُّ أنت  أم أعجمي؟

 إعرابها الكلمة

 حرف استفهام مبني على السكون ال محلَّ له من اإلعراب الهمزة

 مبتدأ مرفوع عربيُّ 

 ضمير منفصل في محل رفع خبر. ت  أن

 حرف عطف مبني أم

(. ،مبتدأ مرفوع أعجمي  والخبر محذوف تقديره )أنت 

 

د به طلب التصديق اإليجابي، ويدخل على الجملة االسمية هل: -2  حرف استفهام يُقص 

 والفعلية. وله أحكام: 

o ال يدخل على جملة الشرط، فال يقال: هْل إْن جئتني أكرمتك؟ 

o ( للتوكيد. بينما )هل( يستفهم به عنال يد ( حيث تستخدم )إنَّ  خل على جملة فيها )إنَّ

 شيء مجهول.        

o فال يُقال: هل على حاضر أم خالد؟  ،يمتنع معها ذكر المعادل 

 ألنَّ هذا طلب تعيين ال تصديق.        

o  :قد تخرج )هل( إلى معاٍن مختلفة 

o :(.60)الرحمن: "هْل جزاُء اإلحساِن إال اإلحسان"   بمعنى )ما( إْن جاء بعدها )إال( نحو 

o   "(.1)اإلنسان : بمعنى )قْد( نحو: "هل أتى على اإلنساِن حين  من الدهِر 

 وتعرب )هل(: حرف استفهام مبني على السكون ال محلَّ له من اإلعراب.        

 

م، واألصُل أن يكون  لغير العاقل إال أنه  ما: -3  قد استُعِمل للعاقل على قلَّة.اسم استفهام ُمبه 

 نحو: ما األمانة؟ ،وقد يطلب بها شرح ماهية اسٍم ما         

ه            ِلم  هذا؟ –ِلم   –وتحذف )ما( إذا سبقها حرف جر، نحو: ِبم 
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 ما صناعتك؟ نموذج إعرابي:

 إعرابها الكلمة

 اسم استفهام في محل رفع خبر مقدَّم. ما

 و )ك(: ُمضاف إليه. ،وع مؤخرمبتدأ مرف صناعتك

 

 ما تصنُع العرُب بالتطبيب؟ نموذج إعرابي:

 إعرابها الكلمة

 اسُم استفهام في محل نصب مفعول به. ما

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. تصنعُ 

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ،فاعل مرفوع العربُ 

 جار ومجرور. بالتطبيبِ 

 

؟ كون من )ما( + )إذا(.تت ماذا: -4  نحو: ماذا كتبت 

 ماذا: اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به.

: فعل وفاعل.  كتبت 

 

 اسم استفهام للعاقل، ويستفهم به عن النكرة والمعرفة. َمْن: -5

 إعراب )َمن( الجملة

ْن فاتُح القدس؟ ْن: مبني في م م   فاتح: خبر   /   حل رفع مبتدأم 

؟ ْن أنت   م 
 ْن: اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم.م  

: في محل رفع مبتدأ.   أنت 

ْن ذهب؟  في محل جر بحرف الجر. إلى م 

ْن رأيت؟  ن: في محل نصب مفعول به  م   م 

ْن ذا؟  ْن: في محل رفع مبتدأ م   ذا: خبر     /   م 
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 اسم استفهام يُسأُل به عن الحال، نحو: كيف محمد؟ كيَف: -6

ب: اسم استفهام مبني على الفتح.كأنَّ معنا ِ حاٍل محمد، أسعيد  هو أم حزين؟ وتُعر   ها: على أي 

 

 إعراب )كيف( الجملة

 في محل رفع خبر مقدَّم. كيف السبيل؟

 في محل نصب خبر كان مقدم. كيف كان الطريق؟

 في محل نصب حال. كيف جاء الطالب؟

 

م به عن المكان أْيَن: -7  . نحو: أين محمد؟ ويكون الجواب بتحديد مكاناسم استفهام يُستفه 

 محمد.          

ُع القطُن؟  نموذج إعرابي:  أين  يُزر 

 اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. أيَن:

 

 اسم استفهام يُست فهم به عن الزمان الماضي والمستقبل. وإعرابها يكون:  َمتَى: -8

 ويمكن أن يُقال: في محل نصب على ،ل نصب مفعول فيه للزماناسم استفهام في مح

 الظرفية الزمانية.

 

 متى نذهب؟ نموذج إعرابي: 

 إعرابها الكلمة

 اسم استفهام في محل نصب مفعول فيه للزمان متى

 والفاعل ضمير مستتر تقديره )نحن(. ،فعل مضارع مرفوع نذهب
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 متى لقاؤنا؟ نموذج إعرابي:

 عرابهاإ الكلمة

 اسم استفهام في محل رفع خبر. متى

اف إليه. ،وهو مضاف ،لقاء: مبتدأ مرفوع مؤخر لقاؤنا  و)نا( ُمض 

 

 اه.اه؟        أي: كيف  أر  اسم استفهام يُستفهم به عن الحال، نحو: أنَّى أر   أن ى: -9

 اسم استفهام يُستفهم به عن الزمان المستقبل، وتُستعمل في مواطن أي ان: -10

 (.42)النازعات: التفخيم نحو: "أيَّان  مرساها"           

11- : ب ة. أيُّ  اسم استفهام يستفهم به عن العاقل وغير العاقل، وهي ُمعر 

 

 أيَّ اللحمين أفضل؟نموذج إعرابي: 

 إعرابها الكلمة

 وهو مضاف ،اسم استفهام مبتدأ مرفوع أيُّ 

 مضاف إليه مجرور. اللحمين

 خبر مرفوع. أفضل
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 ( أسلوب النداء9) 

 

 عمل لغوي األصل فيه تنبيه المخاطب حتى يستمع إليه ويتحقق ذلك مفهوم النداء:  -1

 بواسطة حرف نداء وُمن اد ى.                         

 

  ه ي ا . –أي ا  –أي  –أ  –يا  حروف النداء هي: -2

 نويا( :وتختلف حروف النداء باختالف المنادى قربا وبعدا )حسيا أو مع

o لكل منادى قريب أو بعيد.يا : 

o لنداء القريب.أ , أي : 

o  َلنداء البعيد. :ايَ هَ  –ا أي 

 

 أو مبني في محل نصب(:  –إعراُب المنادى )ُمعرب منصوب  -3

o :يُنَصُب االسُم الُمنَاَدى إذا كان 

 أعدوَّ هللا ابتعد. –، نحو: يا رجل  العلم اجتهد مضافا* 

 يا طالبا للعلم. –يا معروفا فضله  –لعا جبال نحو: يا طا ،شبيها بالمضاف* 

 يا مسلمين. –يا عالما  –يا طالبا  –، نحو: يا رجال نكرة غير مقصودة بالنداء* 

 

o  ُى على الرفع إذا كان:ى المنادَ بنَ ي 

 يا نوُح. -يا إبراهيمُ  –نحو: يا محمدُ  ،علما مفردا، ويبنى على الضم -1

 يا أحمدان. –يا محمدان  –نحو  ،ويُبنى على األلف ،علما مثنى -2

 نحو: يا محمدون.  ،ويبنى على الواو ،علما جمع مذكر سالم -3

 يا غالُم. –يا طالُب  –نكرة مقصودة بالنداء. نحو: يا رجُل  -4

 اسما معرفا باأللف والالم. حيث يُسب ُق االسُم الُمن ادى  بـ : أيها أو أيتها، نحو:  -5

 أية( مبني على الضم في محل نصب –لفتاة. ويعرب )أي يا أيَّتُها ا  -يا أيُّها الرجل         

 واالسم بعدها يعرب صفة مرفوعة. ،منادى         

 وغالبا تحذف )يا( ويعوض عنها بـ )ميم( فنقول: اللهمَّ. ،وفي لفظ الجاللة نقول: يا هللا
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 ( أسلوب القََسم10)

 

 .شرف الُمْقس م به عليه، وبيانِ م نحوي يأتي عادة لتأكيد الكالم الُمقس   هو أسلوب   القََسم:

 

 أركان أسلوب القسم:

 وهي عدة أنواع. :أداة القسم - أ

 )لفظ الجاللة أو شيء له مقام عال( ويمثالن جملة الق س م.  الُمقَسم به:  - ب

 وتكون جملة القسم فعلية فعلها مذكور أو محذوف، أو اسمية أحد ركنيها           

 ذوف.مح )المبتدأ أو الخبر(           

 وهو جواب القسم. م عليه:قسَ المُ  ( ج

 أدوات القسم:

نحو:, التاء –الواو  –، وهي : الباء حروف القسم -1  

    "" لُّوا ُمْدبِِرين  ُكم ب ْعد  أ ن تُو  ِ أل  ِكيد نَّ أ ْصن ام  ت اَّللَّ (.57)األنبياء:  و   

 أحلُف. -، نحو: أقسُم فعل القسم -2

َرة بالقََسم -3  : ، نحوألفاظ ُمشعِّ

 يمين باهلل. –عليَّ يميُن هللا  –في عنقي  –في ذمتي  –لعمرك      

 : نحو: اسما ُمشتق ا -4

     . ا برب ِي ألجتهدنَّ  ق س م 

 

 أنواع جملة جواب القسم: 

 جملة فعلية: فعلها مذكور أو محذوف. -1

 جملة اسمية خبرها محذوف أو مبتدؤها محذوف. -2
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 أمثلة: 

 أغرب  من حكايات أهل مرو.  أقسُم باهللِ ما رأيتُ  -1

 لعمرك إنك بخيل.   -2

.نَّ الح  ي ألقول  تِ في ذمَّ   -3  قَّ

 الُمقَسم به أداة القسم جملة القسم

 نوع

 جملة  

 القسم

 مكوناتها

 أقسم: فعل فعلية هللا أقسم بـ أقسُم باهللِ 
 الفاعل ضمير 

 مستتر تقديره: أنا

لعمرك إنك 

 بخيل
  مبتدأ لعمرك:  اسمية عمر لعمرك

تي  تي في ذمَّ تِي في ذمَّ  اسميَّة ذمَّ
 المبتدأ: 

 محذوف
 

 

 جملة جواب القسم تكون مصدرة بـ :

 الالم + فعل مضارع + نون التوكيد. -1

 )ما( أو )ال( النافيتين. -2

 الالم وقد. -3

 )إن( المؤكدة. -4
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 ( أسلوب الشرط11)

 

 كون تحقق فعل الثانية منهما نحوي تنعقد فيه عالقة بين جملتين ي هو تركيب   الش رط:

 مشروطا بتحقق فعل األولى. نحو: إْن تذاكْر باجتهاد تنجْح بتفوق.         

 فالنجاح مشروط بالمذاكرة، وقد ربطت أداة الشرط )إْن( بين فعلين هما: تذاكر وتنجح.

 الثاني )جواب الشرط(.  ى الفعلُ مَّ س  األول )فعل الشرط( بينما يُ  ى الفعلُ مَّ س  ويُ 

 

 أسلوب الشرط: أركانُ 

ا نحو: ،وقد تكون حرفا ،أداة الشرط -1 ْن(.  ،)إْن( وقد تكون اسم   نحو )م 

 نحو: ،ويكون شرطا لحدوِث الجواب ،ويلي أداة الشرط مباشرة ،فعل الشرط -2

 (.)إْن تذاكْر تنجحْ         

 وقد يكون جملة فعلية أو اسمية. ،جواب الشرط -3

 

 :الشرط حاالُت أسلوبِّ 

ْن يُذاكْر ينجْح( ،الفعالن مضارعين أن يكون   -1 ب ان: مجزومين. نحو: )م   .ويُعر 

ب ان: في محل جزم. نحو: " ،الفعالن ماضيين أن يكون   -2 إِْن ُعدتُّْم ُعْدن اويُعر   " و 

 (.8اإلسراء: )            

ب ان كاآلتي:  ،األول ماضيا أن يكون الفعلُ  -3  والفعل الثاني مضارعا. ويُعر 

 وهنا تكون جملة ،ويجوز رفعه ،والفعل المضارع يجوز جزمه ،الماضي مبنى الفعل         

 نحو: )إْن اجتهدت تفوُز(. ،جواب الشرط في محل جزم          

 نحو: قول الرسول صلى هللا ،والفعل الثاني ماضيا ،األول مضارعا أن يكون الفعلُ  -4

ْن ي قُم ليلة القدر ُغِفر  له ما           اِرع مجزومعليه وسلم: "م  ب ان: الُمض   ،تقدَّم  من ذنبه". ويُعر 

 والجملة في محل جزم. ،والفعل الماضي مبنى        
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 وأدوات الشرط نوعان: 

 .حروف شرط، وهى: )إْن(، و)لْو(، و)لوال( -1

نْ أسماء شرط، وهى: ) -2 ا، مهما، , م  ، أيَّان، حيثما، أنى، أينما(أي  م   ، متى، أين 

 
 اسم

   الشرط
 استخدام اسم الشرط ومثال له إعرابه,

ا يُْجز  بِهِ " َمنْ  ْل ُسوء  ن ي ْعم   يُْست ْخد ُم للداللة على العاقل .(123)النساء:  "م 

ُ " َما ْيٍر ي ْعل ْمهُ ّللاَّ ا ت ْفع لُوا ِمْن خ  م   .(197)البقرة: " و 

ان للداللة على غير العاقل  يُْست ْخد م 
 مهما

ا ت أْتِن " ْهم  ق الُوا م  ا ن ْحُن ل ك  و  ا ف م  ن ا بِه  ر   ا بِِه ِمْن آي ٍة ل ِت ْسح 

"  .(132)األعراف:  بُِمْؤِمنِين 

اُء اْلُحْسن ى" " أي ا ت دُْعوا ف ل هُ اأْل ْسم  اُف إليه  .(110)اإلسراء: أ يًّا مَّ  يُْست ْخد ُم بحسب ما يُض 

 متى
 اسم شرط جازم يجزم فعلين، وهو ظرف زمان مبنى على 

 ون في محل نصب بجواب الشرط.السك
 يُْست ْخد ُم للداللة على الزمان

 أينَ 
 اسم شرط جازم يجزم فعلين، وهو ظرف مكان مبنى على

 الفتح 
 يُْست ْخد ُم للداللة على المكان

 أي ان
 اسم شرط جازم، وهو مبنى على الفتح في محل نصب على

 الظرفية.
 يُْست ْخد ُم للداللة على الزمان

 حيثما
 يث: اسم شرط جازم يجزم فعلين، وهو مبنى على الضم ح

 محل نصب على الظرفية، و)ما( زائدة في
 المكان يُْست ْخد ُم للداللة على

 أن ى
 اسم شرط جازم يجزم فعلين، وهو ظرف مبنى على السكون

 في محل نصب بجواب الشرط.
 المكان يُْست ْخد ُم للداللة على

 أينما
 م فعلين، وهو مبنى على الفتحأين: اسم شرط جازم يجز

 محل نصب على الظرفية، و)ما( زائدة. في 
 يُْست ْخد ُم للداللة على المكان
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 وأدوات الشرط من حيث تأثيرها في إعراب الفعل المضارع بعدها، تنقسم إلى نوعين:

  أدوات شرط جازمة تجزم فعلى الشرط والجواب المضارعْين, وهى: -1

ْن  –)إن  ا  –م   أينما(  –أنى  –حيثما  –أيَّان  –أين   –متى  – أي –مهما  -م 

ا)نحو:  ج  ْخر  ن ي تَِّق ّللاَّ  ي ْجع ل لَّهُ م  م     (2الطالق: ) (.و 

:  فعل الشرط فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة،  يتقِّ

  وعالمة جزمه السكون على آخره ,: جواب الشرط فعل مضارع مجزوميجعلْ 

 .بقية الجملة إعرابا عاديا بعر  وتُ 

 

ا  – كلما –لو  –)إذا  أدوات شرط غير جازمة, وهى : -2  (ك ْيف   –لمَّ

 أداة

 الشرط  
 معناها, وإعرابها, ومثال لها

 ظرف لما يُست قب ل من الزمان إذا

 لو
 أي امتناع الجواب المتناع الشرط، نحو: لو ذاكرت تنجح، حرف امتناع المتناع،

 ه لم يذاكر.فهو لم ينجح ألن 

 كلما
 أداة شرط وتكرار، وهي منصوبة على الظرفية متعلقة بجوابها، ويشترط في

 شرطها وجوابها أن يكونا ماضيين. 

ا  ظرف بمعنى حين، ويليها الفعل الماضي في الشرط والجواب. لم 

 كْيفَ 
 وشرطها أن يأتي بعدها فعالن متفقان في اللفظ غير مجزومين، نحو: 

 أصنُع. كْيف  تصنعُ 

 

 :تنبيهات

o  ْب فاعال لفعل ُمقدَّر قبله، نحو: )وإن ك أحد  من المشركين استجار   )إْن( إذا جاء بعدها اسم، يُعر 

 .ه(رْ أجِ من المشركين ف   أحد   ك  استجار   والتقدير: )وإنْ  (60)التوبة:ه( رْ أجِ ف  

o  ا)الزائدة بعد )إْن( فتدغم فيها النون، وتصير  (ما)يكثر وقوع ا ترينَّ نح (إمَّ أحدا  من البشرِ  و: "فإمَّ

 .(26)مريم:  ا"وم  ص   نِ للرحم   تُ رْ ذ  ي ن ي إن ِ فقولِ 

o  "ل الحرُف )لو( للتمني، نحو: "لو أنَّ لنا كرة فنتبرأ منهم  (. 167)البقرة:يُستعم 

o .ال تقُْل: لو نظرنا في شعِر فالن لوجدنا كذا، ألن معنى قولك، أنك لم تجد شيئا ألنك لم تنظر 
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 تران جملة جواب الشرط بالفاء وجوبا:اق

 الشرط بالفاء في الحاالت اآلتية:  جوابُ  أن يقترن   يجبُ          

o )مجتهد( فأنتَ تذاكر  نحو: )إنْ  ،إذا كان جواب الشرط جملة اسمية )ُمثب ت ة أو منفية 

 عليك(. خوفونحو: )إذا آمنت  فال          

o  (فيحرف ن - دْ ق   – وف  س   –: )سين ـبإذا كان جواب الشرط جملة فعلية مسبوقة  

 نحو:          

ُسول  ف ق ْد أ ط اع  ّللاَّ " -          ن يُِطعِ الرَّ   .(80النساء: )"  مَّ

ْن أ ْجرٍ " -         أ ْلتُُكم م ِ ا س  لَّْيتُْم ف م   .(72يونس: )"    ف إِن ت و 

ْيٍر ف ل ن يُْكف رُ " -         ا ي ْفع لُوا ِمْن خ  م   .(115آل عمران: )"   وهُ و 

o ـتبدأ ب أي ،إذا كان جواب الشرط جملة فعلية طلبية : 

ك ْمت  ف اْحُكم ب ْين ُهم بِاْلِقْسطِ  وإنْ " نحو: ،أمر(  –تمٍن  –نداء  – هين –)استفهام           " ح 

 (. 42المائدة: )        

 ا" د  ه أح  رب ِ  ك بعبادةِ شرِ ا وال يُ ح  الِ ال ص  م  ع   لمَ عْ ليَ فَ  ،اء  رب ِهق  و لِ جُ رْ ي   كان   نْ م  ونحو: "ف          

  . (110:)الكهف        

ْن يرتدَّ منكُ           .(54)المائدة:هللاُ بقوم يحبهم ويحبونه"  يأتي فسوف   ،هدينِ  نْ م ع  ونحو: "م 

o ما فعلوا( فَبِّئسَ وا نحو: )إْن أساءُ  ،إذا كان جواب الشرط جملة فعلية فعلها جامد.  

 

 لة:أمث

o     .ألن جواب الشرط جملة اسمية( ؛)اقترن جواب الشرط بالفاءإْن تجتهْد فاهللُ معك. 

o ألن جواب الشرط جملة فعلية ؛إْن تتِق هللا فِنعم  العمل. )اقترن جواب الشرط بالفاء 

 .فعلها جامد(         

o ليةألن جواب الشرط جملة فع ؛إْن تكذب فبٍئس الصفة. )اقترن جواب الشرط بالفاء 

 .فعلها جامد(          

o  .جواب الشرط جملة فعلية فعلها جامد( )ألنَّ  إْن تذاكر باجتهاد فعسى هللاُ أْن يوفقك. 

o  َّجواب الشرط جملة فعلية منفية( إْن يتحد العرب فلْن يسبقهم أحد.   )ألن. 

o  َّجواب الشرط جملة فعلية مسبوقة بقد( أين  تذهب فقد يصفو الجو. )ألن. 
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 اتشتق  السادس: المُ  الفصل

 

 مشتق.  ل ِ تبعا لوزن كُ  ،ذ من الفعل للداللة على معاٍن معينةؤخ  أسماء تُ  هي المشتقات

 

 يُْشتقُّ منه المشتقات اآلتية: (كتب)مثال: الفعل 

 . الفعل   فعل   نْ لى م  للداللة ع (فاعل)على وزن  اتِّب:كَ  -

ا فُِعل  به الفعل (مفعول)على وزن  وب:كتُ مَ  - ْن أو م    مثال. "الورقةوهو " ،للداللة على م 

ْفع ل)على وزن  :بكتَ مَ  -  . الفعلُ فيه  ل  عِ فُ  الذي مكانالللداللة على  (م 

 

 :  هي ،كثيرة وللمشتقات أنواع 

  –الصفة المشبهة  -لتفضيل اسم ا –)صيغ( المبالغة  أسماء –اسم المفعول  –)اسم الفاعل 

 (اسم اآللة -ان والمكان اسما الزم

 

 اسم الفاعل

 

ب حسب موقعه  ،بالفعل قام   نْ ق من الفعل للداللة على م  شت  مُ  هو اسم    الجملة. فيويُعر 

 :نحو ،الثالثي على وزن فاِعل الفعل من صاغُ يُ 

 رائع(. –طالب  –قارئ  –عاِلم  –ب )كاتِ 

 :نحو ،وتأنيثه هويمكن تثنيته أو جمع

 قارئة(. هي –هما كاتبان  –)هم كاتبون 

 نحو:  ،اسم الفاعل فيقلبت همزة  ،الفعل )الحرف الثاني فيه( ألفا وإذا كانت عينُ 

  (.صام صائم –)قال قائل 

 ويعوض عنها ،تحذف ياؤه ،حالة رفع أو جر فيالفاعل  نكرة أخرها ياء و وإذا كان اسمُ 

ضتنوين العِ )ى سمَّ بنون تُ   نحو:  (و 

 ( اٍض إلى ر   نظرتُ   –اٍض ق   جاء  )

 .(رأيت قاضيا)نحو:  ،الفاعل النكرة المنصوب فال تحذف ياؤه ا اسمُ أمَّ 
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 غير الثالثي كاآلتي:  الفعل من اسُم الفاعل يُصاغ

 يستفهم(. –الزمن المضارع )استفهم  فينأتي بالفعل  -

 اآلخر ) ُمستفهـِم(.مع كسر ما قبل  ،المضارعة ميما مضمومة ياء   بُ نقلِ  -

 يد(ُمستفِ  –يستفيد  –)استفاد مثال:         

 

  :تنبيه

(، ويجوز جر ما بعد اسم   يجوز نصب المفعول به بعد اسم الفاعل العامل مباشرة، نحو: )أنت  عارف  الحقَّ

.) ِ  الفاعل باعتباره )مضافا إليه(، نحو: )أنت  عارُف الحق 
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 :اعلإعمال اسم الف

 ،سواء أكان اسُم الفاعل مفردا أم مثنى أم جمعا ،الفاعل عمل  فعله المبنى للمعلوم يعمل اسمُ 

ى ا يأتي بعد  م   فإنَّ  ،الفاعل عامال وإذا كان اسمُ  ( .(معموال)ه يُسمَّ           نحو: )هللاُ الغافُر الذنوب 

 )                    ،ملسم الفاعل العامنصوبة ألنها مفعول به ال ،معمول اسم الفاعلفكلمة )الذنوب 

 الجاللة.يعود على لفظ  (هو)والفاعل ضمير مستتر تقديره وهو )الغافُر( 

 

 يعمُل اسم الفاعل تبعا للقواعد اآلتية:

( الغافرُ دون شروط. نحو: )هللاُ بيعمل  ،ا بألف  رَّ ع  ذا كان مُ إ -    .الذنوب 

 الحال أو االستقبال( على  لَّ يدُ  إذا كان نكرة يعمل بشرطين: )أنْ  -

 (. أو صاحب حال أو موصوفأو استفهام  فيمبتدأ أو ن) ـوأن يسبق ب         

 

 ومعموله ,وسبب عمله ,اسم الفاعل العامل المثال

 الغيب   عالمُ هللاُ 
 معموله مفعول به (الغيب)وكلمة  ،عامل ألنه مسبوق بمبتدأ (عالِّم)اسم الفاعل 

 .منصوب 

فوقين المت مانحةالدولة 

 جوائز  

 والمعموالن هما: كلمة ،عامل ألنه مسبوق بمبتدأ (مانِّحة)اسم الفاعل 

 مفعول به ثانٍ  (جوائز)وكلمة  ،مفعول به أول منصوب (المتفوقين) 

 أبوك؟ ُمسافِّرأ
 معموله فاعل (أبوك)وكلمة  ،عامل ألنه مسبوق باستفهام (مسافر)اسم الفاعل 

 .مرفوع 

 .ازيد  عمر   ضارب  ما 
 معموله فاعل (زيد)وكلمة  ،عامل ألنه مسبوق بنفي (ضارب)سم الفاعل ا

  .: مفعول به منصوبعمرا ،مرفوع 

   .واجب ه فاهم  هذا رجل  
 (واجبَه)وكلمة  ،(رجل)عامل ألنه مسبوق بموصوف  (فاهم)اسم الفاعل 

 معموله مفعول به. 

    .أبوه فرسا راكباجاء زيد  
 (أبوه)وكلمة  ،)زيد(نه مسبوق بصاحب الحال عامل أل (راكبا)اسم الفاعل 

 .: مفعول به منصوبفرسا ،معموله فاعل مرفوع 
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 اسم المفعول

 

       ،فُِعل  به الفعل ا(( أو )م  نْ م  )للداللة على  ى للمجهولالمبنِ  ق من الفعلشت  مُ  هو اسم  

ب حسب موقعه   الجملة.  فيويُعر 

 

 :صوغ اسم المفعول من الفعل الثالثي

 نحو:   ،على وزن مفعول الصحيح يصاغ من الثالثي -

 ،ويمكن تثنيته أو جمعة وتأنيثه  مفهوم( –مطلوب  –مقروء  –معلوم  –)مكتوب         

 نحو:          

 الحكاية معلومة( –هما مكتوبان  –)هم مطلوبون         

 فإنه يصاغ كاآلتي:  ،إذا  صيغ اسم المفعول من فعل ثالثي معتل -

 نقلب ياء المضارعة ميما ( ثم يه  نْ ي   – يه  نحو: )ن  ،زمن المضارع ال فينأتي بالفعل          

ن ،مفتوحة           (.يهِ نحو: )م 

  .يع(بِ م   –يع بِ ي   – اع  )ب     أمثلة للتوضيح:

دين( –ين دِ ي   – ان  )د                           .م 

 

 

 تنبيه:

 ين(. دِ م   ،يع بِ والصواب )م   ،وهو خطأ ،لمفعول(مبيوع ومديون )للداللة على اسم ا: ُمباع و يُقال

 

 :صوغ اسم المفعول من غير الثالثي

 نقلب تاء المضارعة ميما مضمومةيستفهم( ثم  –الزمن المضارع )استفهم  فينأتي بالفعل 

 اد(.ُمستف   –يستفيد  –مثال:   )استفاد     مع فتح ما قبل اآلخر ) ُمستفهـ م(.
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 :إعمال اسم المفعول

 نحو:  ،ه المبنى للمجهولعلِ فِ  المفعول عمل   اسمُ  يعملُ 

  (.الُمهذ بوهو ) ،نائب فاعل السم المفعول العامل ( كالُمهفكلمة ) .)احترُم الُمهذَّب  كالُمه(

ى ه يُس  ا يأتي بعد  م   فإنَّ  ،المفعول عامال وإذا كان اسمُ   وهذا المعمول له إعراب (معموال)مَّ

 .(ل مرفوعنائب فاع)وهو  ،ثابت 

 

 يعمل اسم المفعول تبعا للقواعد اآلتية:

 يعمل دون شروط. نحو: )احترُم الُمهذَّب  كالُمه(  ،إذا كان معرفا بأل -

  ـب ق  سب  يُ  على الحال أو االستقبال( وأنْ  لَّ دُ بشرطين: )أن ي   إذا كان نكرة يعملُ  -

 (. أو صاحب حال أو موصوف أو استفهام في)مبتدأ أو ن         

 

 ومعموله ,وسبب عمله ,اسم المفعول العامل لمثالا

 ذنبه       غفور  المؤمن م  
 نائب ،معموله (ذنبُه)وكلمة  ،ألنه مسبوق بمبتدأ ؛عامل (المغفور)اسم المفعول 

 .فاعل مرفوع 

 أمفهوم الدرُس؟             
 ،معموله (الدرسُ )وكلمة  ،ألنه مسبوق باستفهام ؛عامل (مفهوم)اسم المفعول 

 نائب فاعل مرفوع 

 ما زيد ممنوح أخوه 

       .جائزة

 نائب ،معموله (أخوه)وكلمة  ،عامل ألنه مسبوق بنفي (؛ممنوح)اسم المفعول 

 .فاعل مرفوع 

   .هذا شيخ  مفهوم  كالُمه
 (كالُمه)وكلمة  ،(شيخ)ألنه مسبوق بموصوف  ؛عامل( مفهوم  )اسم المفعول 

 .نائب فاعل مرفوع ،معموله 

 .الرجُل مسلوبا عقلهجاء 
 (عقلُه)وكلمة  ،(الرجلُ )عامل ألنه مسبوق بصاحب الحال  (مسلوب)اسم المفعول 

 .نائب فاعل مرفوع ،معموله 
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 المبالغة غُ يَ صِّ 

 

بُ  ،من الفعل للداللة على كثرته أو المبالغة فيه ق  شت  مُ  اسم   ي  هِ   الجملة. فيعه موقِ  حسب   ويُعر 

 هر هذه الصيغـــوأش ،ومن غير الثالثي نادرا ،ن الفعل الثالثي غالباالمبالغة م وتصاغ صيغُ 

 ِمفع ال. –يل عِ ف   –ف ِعل  –فعَّال  –ول عُ : ف  هي

 

 صيغة

 المبالغة 
 نماذج لها

 ور كُ ش   –ور فُ غ   –ور بُ ص   ولعُ ف  

 هَّاب و   –ق الَّ خ   –بنَّاء  –سبَّاق  فعَّال

ِله – ِذرح   ف ِعل  و 

 قدير –عليم  –سميع  فعيل

 امِمفه   – معطاء –معوان  –مقدام  ِمفع ال

يلفِ  يق ِص  ع ِ يتسِ  –د ِ  ك ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 195 - 
 

 :إعمال صيغ المبالغة

( فكلمــنحو: )هللاُ غفَّ  ،تعمل صيُغ المبالغة عمل فعلها المبنى للمعلوم ( ـــار الذنوب  ة )الذنوب 

 (هو)والفاعل ضمير مستتر تقديره  )غفَّار(  هيو ،ألنها مفعول به لصيغة المبالغة العاملة ؛منصوبة

ى "معموال". ،وإذا كانت صيغة المبالغة عاملة (.هللا)على لفظ الجاللة  يعودُ   فإن ما يأتي بعدها يُسمَّ

 تعمل صيغ المبالغة تبعا للقواعد اآلتية:و

(   ،فة بألعرَّ إذا كانت مُ  -1  تعمل دون شروط. نحو: )هللاُ غفَّاُر الذنوب 

 ـتدلَّ على الحال أو االستقبال( وأن تُسب ق ب بشرطين: )أنْ إذا كانت نكرة تعمل  -2

 موصوف(.  استفهام أوأو  في)مبتدأ أو ن         

 نحو:          

 ومعموله ,وسبب عمله ,صيغة المبالغة العاملة المثال

 هللاُ عالَُّم الغيوب   
  مفعول بهمعمولها  (الغيوب)وكلمة  ،عاملة ألنها مسبوقة بمبتدأ (عالَّم)صيغة المبالغة 

 .منصوب 

ِذر  أخوك؟          أح 
ِذر)صيغة المبالغة   معمولها فاعل ( أخوك)وكلمة  ،عاملة ألنها مسبوقة باستفهام (ح 

 .مرفوع

 معمولها فاعل مرفوع( أخوه)وكلمة  ،عاملة ألنها مسبوقة بنفي (سبَّاق)صيغة المبالغة   ما زيد  سبَّاق أخوه

 هذا رجل  شكور  ربَّه
  (أخوك)وكلمة  ،(رجل)عاملة ألنها مسبوقة بموصوف  (شكور)لمبالغة صيغة ا

 معمولها فاعل مرفوع
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 اسم التفضيل

 

 وزاد أحدهما فيها عن اآلخر. ،صفة فياسم  يدلُّ على أنَّ اسمين اشتركا  هو

 هذه في مطروح تزيدُ  ولكنْ  ،وكذلك القاهرة ،)مطروح واسعة. مطروُح أوسُع من القاهرة مثال:

 .الصفة(        

 ل عليه ضَّ ف  مُ  –تفضيل  اسمُ  –ل ضَّ ف  : مُ أسماء التفضيل من ثالثةِ  أسلوبُ  نُ وَّ يتكو

 ل عليه(ضَّ ف  : مُ القاهرة: اسم تفضيل / أوسع ل /ضَّ ف  : مُ مطروح)                           

 

 :وغ اسم التفضيلشروط صَ 

 :هيو ،في الفعل شروط   تتوافر   أنْ  دَّ البُ  (أفعل)التفضيل من الفعل على وزن  اسمُ  اغ  ص  لكي يُ 

   ،أو عيب على لونٍ  ال يدلُّ  ،متصرفا ،مبنيا للمعلوم ،مثبتا ،ثالثيا ،ماضيا: )يكون   أنْ 

 ( للتفاوتقاباِل  ، منه على أفعل فعالء ليس الوصفُ 

        ،أو كان الوصف منه على )أفعل فعالء( ،زائدا عن ثالثة أحرف كان الفعلُ فإذا 

  ،(استخراجا من الذهب أكثرُ  البترولُ ): نحو ،االستعانة بفعل مساعد تنطبق عليه الشروط يتمُّ 

 وهو زائد عن ثالثة (استخرج)فنحن هنا نفاضل بين البترول والذهب من خالل الفعل          

 .ولذا نأتي باسم التفضيل من فعل مساعد تنطبق عليه الشروط؛ أحرف         

 ،االستعانة بفعل مساعد تنطبق عليه الشروط )منفيا أو مبنيا للمجهول( يتم علُ ففإن كان ال

 نحو:  ،بعده بمصدر الفعل مؤوال ونأتي

َّب ع( قُّ أنْ )الحقُّ أح  و .ه(بَّ ى ر  ِص عْ أجدُر أال ي   نُ ؤمِ المُ )  .يُت

 

 :تنبيه

 ؛الصليبيينفال يقال : التتار أهلك من  ،قابلة للتفاوت ال نأتي منها باسم تفضيلالغير األفعال  *

 فيه. "هلك" ال يتفاوت الناسُ  الفعل   ألنَّ  

 ...(  ى وليس  س  التفضيل من الفعل الناقص )كان وأخواتها( وال من الفعل الجامد )ع   اسمُ  يأتيال  *

 .نحو: فاهلل خير حافظا ،ر( أسماء تفضيل حذفت همزتهاش   –ير )خ   *
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 الصفة المشبهة

 

    ،نحو: هذه الفتاة كريمة ،م للداللة على صفة ثابتةق من الفعل الثالثي الالزشت  مُ  اسم   هي

 ؛     (المشبهة)وتسمى هذه الصفة ب  ،صفة الكرم هيو ،الفتاة فيتدلُّ على صفة ثابتة  (كريمة)فكلمة 

          ،ولكنها تختلف عن اسم الفاعل ،الداللة على ذاٍت قام بها الفعل فيالفاعل  ه اسم  شبِ ألنها تُ 

 .تفيد الثبوت والدوام (الصفة المشبهة)بينما  ،والتجدد دوث  الح فيدُ حيث يُ 

 نحو:  ،المفعول به (الصفة المشبهة)وقد تشبه 

 .مأمون( –مجروح  –أمين( بمعنى )مقتول  –جريح  –)قتيل 

 

 :لمشبهة من الفعل الثالثي الالزمصوغ الصفة ا

 الصفة المشبهة الفعل

 وزن 

 الصفة 

 المشبهة

 أو أمراض فرح أو حزناألفعال الدالة على 

 صفات ُخلُقيَّةأو  باطنية  

ِجر  –ق ِلق  –ف ِرح    –ش ِرس  –ض 

ِجع –ت ِعب   و 

 ف ِعل )للمذكر( 

 ف ِعل ة و

 )للمؤنث(

 صفةاألفعال الدالة على لون أو عيب أو 

ِرق  ،ةن س  ح    قِش( –ع ِرج  –نحو: )ز   ر 

 زرقاء(  –)أزرق 

 عرجاء(  –)أعرج و

 رقشاء( – و)أرقش

 فعل أ

 )للمذكر(

 وفعالء  

 )للمؤنثة(

 ،األفعال الدالة على خلو أو امتالء

 أو حرارة باطنية

 ى( ع  وْ ج   –)جوعان 

 ريَّا(   –)ريَّان 

 ى( ش  طْ ع   –)عطشان 

 ف ْعالن

 )للمذكر( 

 ف ْعل ى و  

 )للمؤنث(

  ،أفعال على وزن )فعُل(

 ك ُرم   –ع ُظم   –ش ُرف  نحو:
 لفعي كريم  –عظيم  –شريف 
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 الصفة المشبهة الفعل

 وزن 

 الصفة 

 المشبهة

 ف ُرت –أفعال على وزن )فعُل(، نحو: ش ُجع 

 : ع ذُب(أيالماء ) 
اع  ات –ُشج   فُع ال فُر 

عُب    –أفعال على وزن )فعُل(، نحو:  ص 

ُخم  -ش ُهم   ض 
ْعب  ْخم -ش ْهم  –ص   ض 

 فْعل

 

 

 أفعال على وزن )ف ع ل(، نحو: 

 شاب(  –شاخ  –مرَّ  – شاق –ساد  –)طاب 

 ُمر –حلو  –شي ِق  –سي ِد   –طيب 

 أشيب –شيخ  – 
 

ُسن  أفعال على وزن )ف عُل(، نحو:  ب ُطل –ح 

  

س ن   ب ط ل –ح 
 ف ع ل

لُب أفعال على وزن )ف عُل(، نحو:  ص 
  ُصْلب

 فُْعل 

بُن  ُصن( –أفعال على وزن )ف عُل(، نحو: )ج  ب ان  ح  ان )أي: عفيفة –ج  ص   ف ع ال (ح 

 جاءت بعض الصفات المشبهة على وزن

 )فاعل(  

 طاهر النفس  –صافي الطبع 
 

 جاءت بعض الصفات المشبهة على وزن

 )مفعول( 

 ممدوح السيرة –موفور الذكاء 
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 اسم الزمان واسم المكان

 

ب حسب معلى زمان  ق من الفعل؛ ليدلَّ شت  مُ  اسم   اسم الزمان:  وقعه فيحدوث الفعل. ويُعر 

 الجملة.  

ب حسب موقعه فيعلى مكان ح من الفعل؛ ليدلَّ ق شت  مُ  اسم   اسم المكان:  دوث الفعل. ويُعر 

 الجملة.  

 االسم المشتق قد يدل على الزمان أو المكان تبعا لسياق الجملة و

 .اسم زمان لوجود كلمة السابعة( ملعَب:)عة  ابِ السَّ  نحو: ملع ِبي في

 .ه م من الجملة أنها اسم مكان(فيُ  ملعَب:)ع اسِ ي و  دِ االنَّ  ملعبُ       

 

 :صوغ اسمي الزمان والمكان

 :الماضيأوال: صوغهما من الفعل الثالثي 

  العين.  بفتح )َمْفعَل(يُصاغان بزيادة ميم مفتوحة على حروف الفعل, على وزن:  ( أ

 الحاالت اآلتية: في         

o  ْف ضُموم الع ين أو م   نحو:   توحها في المضارع.من الفعل الصحيح م 

 .ملع ب –)يْلع ب(  أو لعبمكت ب /  –كتب )يكتُب(          

o  ْسع ى –من الفعل المعتل الناقص )الذى آخره حرف علة(.  نحو: سعى  .م 

o  الذى به حرفا علة متجاوران( نحومن الفعل المعتل اللفيف المقرون( : 

ى / ث   –ى و  ه            ْهو  ى م  ىم   –و   .ثْو 

o لفعل المعتل األجوف )الذى وسطه حرف علة(. نحو: من ا 

الم   – ال  ار / ج  ط  م   –طار             .ج 

o  ُم   –رَّ نحو: م   ،فضعَّ من الفعل الم. ر   م 
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 الفعل في

 الزمن  

 الماضي

 الفعل في 

 الزمن

 المضارع 

 اسم الزمان 

 أو

 المكان 

 الفعل في 

 الزمن الماضي

 الفعل في

 الزمن 

 المضارع 

 اسم الزمان 

 أو المكان

ى يسعى سعى ملع ب يلع ب ل ِعب ْسـعـ   م 

 مدار يدور دار مصن ع يصن ع صنع

ج يخُرج خرج  مفاز يفوز فاز مخر 

ب ش ِرب   ب يشر  ط ار يطير طار مشر   م 

ى يجرى جرى ـْجـر  فر   يفرُّ  فرَّ  م   م 

ى يأِوي أوى ـأْو  ـقـر   يقرُّ  قرَّ  م   م 

ى يهِوى هوى ـْهـو      م 

 

 الزمان أو المكان أيضا:  من أسماء

ى م   ل م   –نِزل م   – هيلم   –رم  ف –بد أ م   –طل ع م   –طب خ م   –دخ  تْح    .م 

         

ل(يُصاغان بزيادة ميم مفتوحة على حروف الفعل, على وزن:  ( ب  العين.  بكسر )َمْفعِّ

 الحاالت اآلتية: في         

o نحو:   في المضارع. العين من الفعل الصحيح مكسور 

 .طهبِ م   –)يهبِط(  ط  ب  جِلس / ه  م   –)يجِلس(  س  ل  ج           

o )نحو: وعد )يِعد( موِعد ،من الفعل المعتل المثال )الذى أوله حرف علة. 

 الفعل 

 الماضيالزمن  في

 الفعل 

 الزمن المضارع في

 اسم الزمان 

 أو المكان

 موِسم يِسم وس م

 موِضع يض ع وض ع

 موقِف يقف وق ف  

 وِردم يرد ورد

 موقِع يقـ ع وق ع
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 ثانيا: صوغهما من الفعل غير الثالثي:

 فتح ما قبلو ،اء المضارعة ميما مضمومةمع إبدال ي ،لى وزن الفعل المضارعان عاغ  ص  يُ 

ع –نحو: استقبل )يستقبل( ُمستقب ل / اجتمع )يجتمع(  ،اآلخر  .ُمجتم 

 الجملة. ونفرق بين اسمى الزمان والمكان أو اسم المفعول حسب سياق 

 

 أمثلة: 

ُج البترول.  -1 ج: اسم مكان(      الصحراء ُمستخر   )ُمستخر 

ُج البترول.  -2 ج: اسم زمان(         السابعة ُمستخر   )ُمستخر 

ج: اسم مفعول( -3 ج  من الصحراء.  )ُمستخر   البترول ُمستخر 

 

 تنبيهات: 

o المكان فيلى كثرة الشيء قد تدخل تاء التأنيث المربوطة على اسم المكان من الثالثي لتدلَّ ع،  

 ة )لمكان السبع( سب ع  م    –كتبة م    -  ةغ  دب  م    -ة س  در  م   -  عةزر  نحو: م            

o ْفِعل( وقياسها ( هناك كلمات جاءت على وزن ْفع ل(. نحو:(م    م 

 نبـِت. م   -  شِرقم    -  غِربم    -  سِجدم            

o  ْفع ل( وقياسها )م   على وزنهناك كلمات جاءت    .مسار –ْفِعل(. نحو: مطار )م 
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 اسُم اآللة

ُب حسب   التيُمْشت ق للداللة على اآللة  اسم   هو  الجملة.  فيموقعه  يؤدى بها الفعل. ويُعر 

 .دامِ ق أو ج  اسُم اآللة نوعان: ُمشت  و

  

 :أوزان اسم اآللة المشتق

ْفعَال -1 اث  –ِمْنش ار  –اح نحو: ِمْصب   ،مِّ  ِمذي اع –ِمْحر 

د  –نحو: ِمشبك  ،ْفعَلمِّ  -2 ل  –ِمْبر  ل –ِمثْقب  –ِمْغز   ِمْعو 

ْفعَلة -3 اة  –نحو: ِمنقل ة  ،مِّ ة  –ِمبر   ِمْحب ر 

 غسَّالة  –نحو: ثالجة  ،فع الة -4

 وب اسُ نحو: ح   ،اُعولف -5

لة -6  ةاقِي  نحو: س   ،فاعِّ

( و)ُمنصُ  ،اآللة على غير هذه الصيغ وقد وردت أسماءُ  ل   ل(نحو: )ُمنُخل( وفعله )ن خ 

( وال يُق اُس عليهما ،سيف أي ل      .وفعله )ن ص 

 ،وهو يُْحف ظ وال يُقاُس عليه ،قياس على غيرِ  آلة وضعه العربُ  هو اسمُ  اسُم اآللة الجامد: 

 سكين( -فأس  –قدوم  –قلم  –ساطور  –فرجار أو برجل  –نحو: )ساطور  
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اب ع: 
 
 الفصل الس

قات
ّ
تفر

ُ
 م
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 السابع: متفرقات الفصل

 

 الميزان الصرفي

 

 (ل –ع  –ف ) هي: الوزن  فيالحروف المستخدمة  

  األصلية  الحروف   ل( تقابلُ  –ع  –هذه الحروف )ف  : أنَّ هيالميزان  فيالفكرة  

 الفعل.  في         

 

 مثال توضيحي:          

 ر   –ف    –: غ   هيالحروف األصلية فيه  ،الفعل )استغفر(            

 ر   ف   غ  

 ل   ع   ف  

 

 ، مع تشكيل حروف الميزان بما يشبه تشكيلأماكنها فيالزائدة  ثم َّ نضع الحروف            

  حروف الفعل.           

 ر ف   غْ  تَ  سْ  ا

 ل ع   فْ  تَ  سْ  ا

 

 ل( ع  تفْ اسْ فر( هو )فيكون وزن )استغْ             
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 ي:نماذج للميزان الصرف

 الكلمة
 الوزن 

 الصرفي
 أمثلة مشابهة للكلمة

 قضى –نما  –سما  ف ع ل اع  د  

م  –رحَّب  –سلَّم  فعَّل لَّمع    نمَّى –سدَّد  –كرَّ

 استعدَّ  –استمدَّ  استفعل استردَّ 

 اصطبر –اختار  –اجتمع  افتعل اتَّقى

 استعاد –استقام  –استفاد  استفعل استشار

 انهزم –انعزل  –انسحب  – انبهر انفعل ر  س  انك  

ح   حم  افتعل ىامَّ  اذَّبح –اظَّلم  –ازَّ

 اذدكر –ادَّكر  –اصطبر  افتعل اصطنع

 عاد –نام  –صام  ف ع ل قام  

 يعود –يصوم  –يقول  –يزور  يفع ل يدور

  يفعل ينال

 اقتسم –اختبر  –انتشر  افتعل انتصر

  افعلل   اطمأنَّ 

 أرسل –أشرف  –أخرج  –أسلم  أفعل أكرم
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 نماذج للميزان الصرفي:

 الكلمة
 الوزن 

 الصرفي
 أمثلة مشابهة للكلمة

 عودم   –صون م   مْفعُل مقول

ْفِعل مبيع  دينم   –زيد م   م 

 امض ِ افع ِ امش ِ

 بعثر –ص ح  صْ ح   –دحرج  فعلل وسوس

 أرض ى -ي أنه   –ى أمض   –أعطى  أفعل أسرى

 احرنبى "انتفش ريشه" –رنجم اح اْفع ْنل ل   افرنقع

  ِعه قِه

  ع ِ ع ِ

  ع ِ ف ِ

  ي ِعل ي ِعد
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 المعاجم فيالكشف 

 

موضحا  ،هو كتاب يتضمن مفردات اللغة العربية مرتَّبة على حسب حروف الهجاء المعجم:

  .والكلمات المشتقة منها والجمع والمؤنث ،معانيها وضبطها

 ،المعجم ومن ثمَّ معرفة معناها فييجب تهيئة الكلمة للبحث عن أصولها  ،معج  المُ  فيوللكشف 

 إن كان لها مؤنث. ،ومؤنثها -إن كان لها جمع –وجمعها  ،وضبطها الصحيح

 ،(استخرج)نحو:  ،وتهيئة الكلمة للكشف تعنى ردها إلى أصولها عن طريق حذف حروف الزيادة

         أصلها )قول(  ،(قُل): نحو ،لمحذوفةأصلها )خرج( أو عن طريق رد الحروف األصلية ا

  .)بيع( في)قول( أو عن ياء كما  فيا م  ك   ا منقلبة عن واواأللف إمَّ  ال( ألنَّ وليس )ق

 

 : كاآلتيالمعجم الوجيز  فيالكشف 

 .أصلها )هدى( ،(اهتدى): ونح ،هاالكلمة إلى أصولِ  ردُّ ن  

  .رف من حروف كلمة )هدى(ح لُ باب )الهاء( وهو أوَّ  في ،معج  نذهب إلى المُ  

 فنذهب مباشرة إلى ،نحو: هتف أو هدف ،سوف نجد أصوال عديدة ،باب الهاء في 

 .)هدى(         

  .باب )الهاء( فصل )الدال( و)الياء( فيإذن كلمة )هدى( نكشف عنها  

 : كاآلتيالقاموس المحيط  فيالكشف 

 .أصلها )هدى( ،اهتدى نحو: ،هاالكلمة إلى أصولِ  نردُّ  

 باب )الياء( وهو آخر حرف من حروف كلمة )هدى(  في ،معج  نذهب إلى المُ  

 باب )الياء( فيهدى( فنكشف عن كلمة ) ،يدةسوف نجد أصوال عد ،باب الهاء في 

  .فصل )الهاء( و)الياء(        

 

 

 

 



- 209 - 
 

 اإلبدال

 

 .علة أو غيره حرف   اشتراط أن يكون   دون   ،مكان آخر حرفٍ  هو وضعُ  اإلبدال:

  

 اإلبدال: صور

 

إبدال حرف العلة تاء إذا وقع فاء لوزن افتعل ومشتقاته، مثل: )اتَّصل( فهي قبل  -1

      الكلمة هو )وصل( وفاء الكلمة هو )الواو(  أصل   اإلبدال )اوتصل( حيث إنَّ 

وهي تبدَّل إلى )تاء( فتصبح )اتتصل( ثم تدغم التاء في التاء بعدها، فتصبح 

 )اتَّصل(.

 اتَّس ق(. -اتَّس ع  –اتَّحد  –اتَّس ر  –ذا النوع: )اتَّفق ومن نماذج ه

 

       إبدال تاء وزن )افتعل( أو مشتقاتها )داال( إذا كانت فاء الكلمة داال أو ذاال  -3

ت ل  بدِ أو زايا. مثل: )ادَّع ى( فهي قبل اإلبدال )ادتعى( على وزن )افتعل(. ثُمَّ أُ 

 التي قبلها فصارت )ادَّعى(.     ال ت في الدَّ م  دغِ )التاء( إلى )دال( وأُ 

 ازدان( –ومن نماذج هذا النوع: )اذَّكر     

 

 إبدال تاء وزن )افتعل( أو مشتقاتها )طاء( إذا كانت فاء الكلمة صادا أو ضادا -3

 أو طاء، أو ظاء. مثل: )اصطبر( فهي قبل اإلبدال )اصتبر( على وزن )افتعل(.    

 فصارت )اصطبر(.  ثُمَّ أبدلت )التاء( إلى )طاء(     

 اطَّهر(. –ومن نماذج هذا النوع: )اضطهد     
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 نماذج لإلبدال:

 مالحظات اإلبدال األصل الفعل

  طاء –تمَّ إبدال التاء  اصتبر اصطبر

  داال –تمَّ إبدال التاء  ازتهر ازدهر

  تاء –تمَّ إبدال الواو  اوتعظ اتَّعظ

  تاء –تمَّ إبدال الياء  ايتسر اتَّسر

  طاء –تمَّ إبدال التاء  اضطترب اضطرب

  داال –تمَّ إبدال التاء  اذتكر اذَّك ر

  طاء –تمَّ إبدال التاء  اطتلع اطَّلع

  ظاء –تمَّ إبدال التاء  اظتلم اظَّلم

  طاء –تمَّ إبدال التاء  اصتنع اصطنع

  داال –تمَّ إبدال التاء  ادتخر ادَّخر

  داال –لتاء تمَّ إبدال ا ادتكر ادَّكر

 

 وبين ما حدث فيها من إبدال:  ،(اصطبرزن كلمة )  : سؤال إيضاحي

         اإلجابة:

 طاء  –" وحدث فيها إبدال التاء اصتبرأصلها " ،"افتعل" وزنها "اصطبركلمة " 
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 اإلدغام

 

  أوال: َمفُهوم اإلْدَغام:

رٍف آخر يُجانُِسه، أحدهما ساكن، واآلخر متحرك، ونطقهما  هو إدخاُل حرٍف في ح 

 كأنَّهما حرف  واحد، وقد يكوُن اإلدغاُم في كلمة أو كلمتين.

 

 االمتناع(  –الجواز  –)الوجوب    أحكام اإلدغام: ثانيا: 

                                            

  وجوب اإلدغام: -1

       ن واآلخر متحرك. إذا التقى حرفان متجانسان )من نوعٍ واحد(، أحدهما ساك

نُّوا. نحوسواء في كلمة واحدة  أو كلمتين.   :  قُْل ل و / ض 

 :ونحو

 (.42)اإلسراء:  َّ ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ -

 َجَواُز اإلدغام, وذَلَِّك  فِّي حالتين: -2

يُث يجوُز فكُّ اإلدغام أو تركه.  الفعل األمر المضع ف. -أ   : نحوح 

          ض.اغضُ  –ُغضَّ /     امدُد –ُمدَّ /    اردُد –ُردَّ      

 نحو:و    

 (.19)لقمان:  َّ مت هب مب هئ مئ هيمي خي حي  جي ٰه مه ُّٱ -

 الطَّْرف  إنَّك ِمْن نُميٍر       فال كعبــــا بلغت  وال كالب ا فَغُض      قال جرير: -

 

 ن.ال تمنُ  –.  مثل : ال تُمن الفعل المضارع الُمضع ف المجزوم -ب      

 (6)المدثر:  َّ مخ جخ مح جح ٱُّٱ -ٱ

 على أخيك إن تصدقت. تمن  ال   -    
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 امتناع اإلدغام, وذلَك في حالتين: -3

د دْ  –. مثل: ش د دُت إذا اتصل الفعل الُمضع ف بضمير رفع متحرك - أ  ِت. دْ رد   –ت  م 

 عنهم واألجنة فيهم       طمعا لهم بعقاِب يوٍم سرمدِ  تَ دْ فصدَ  قال الشاعر:    

 

ك الَوسط -ب  . إذا كان االسُم ثاُلثِّي ا ُمتحر 

َمم  –لََمم : نحو      لَل. –َسَبب  –قَِّمم  –هِّ  عِّ
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 اإلعالل

   

  : هو تغيير  يحدُث في الهمزةِ، أو حروف العلة الثالثة اإلعالل:

 الياء(. –الواو  –)األلف             

 

 الن قل( –الَحذف  –ب صور اإلعالل )أنواعه(: )القَل

 

الياء( حرف  ِعلَّة  –: هو قلُب حرِف الِعلَّة األْصِلي في الكلمة )الواو (    اإلعالل بالقلب1)

ر  أو همزة.  آخ 

 

 األمثلة التوضيحية:     

 التغيُّر الحادث الدليل أصلها الكلمة

ب ت اب    قلبت الواو ألف ا ي تُوب ت و 

زن   موزان الِميزان  لواو ياء  قلبت ا و 

 قلبت الواو همزة يقول قاِولة قائلة

 

 

ْوتِي.  ( اإلعالل بالَحذف:2) ذُف أحِد حروِف الِعلَّة لسبٍب ص   هو ح 

 

 األمثلة التوضيحية:     

لْ ا أِخي ال قال إيليا أبو ماضي:   ي   .1  ما أنا فحمة  وال أْنت  ف رق د     بوجِهك عن ِي     تَمِّ

ه أْن يُبس ط عليه ِرزق ه، أو يُنس أ في قال رسوُل هللا صلى هللا عل .2 ْن س رَّ يه وسلم: "م 

لْ أثِره،  ه" فَليَصِّ ِحم   ر 
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 التغيُّر الحادث الدليل أصلها الكلمة

ال   ت ِملْ   حذف حرف العلة )الياء( ي ِميل ميل –م 

ص ل ي ِصل  حذف حرف العلة )الواو( يوصل و 

 

  تنبيه:

ا بعضُ  اُت التي تُحذُف ِمْنه  لم ينُج زيد  : )نحوحروِف العلة ِلس بٍب ن ْحِوي ليست من اإلعالل.  الكِلم 

ْن الغرقِّ   (.الجزم( لسبٍب نحوي، وهو )الواو( ُحِذف  منها حرُف العلة )ينجُ (. نالحظ أنَّ كلمة )مِّ

 

 ي ُكوُن في الحاالِت اآلتية:    ( اإلعالل بالن قل:3)

 اكِن الصحيح قبلها في وزن )يفعل(تُنقُل ضمة الواو أو كسرة الياء إلى السَّ   -أ

 (.يَْبيِّع –يَْزُور (. أصلها : )يبِّيع –يُزور نحو: ) ،أجوف من كل فعل ماٍض ثالثي    

 

 تنقل فتحة الواو أو الياء إلى الساكن الصحيح قبلها في كل كلمة على وزن )مفعل(  -ب

قـ ْوم( ثم قُ ( حيُث نقلت فتحة الواو إلى امْقَوم( أصلها )َمقَام)نحو:         تب  لِ لساكن قبلها )م 

 الفتحة قبلها. الواو إلى األلف لتناسب        
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 التدريبات
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 التدريبات

 األول: الحروف الفصل

 

 (: بي ن نوع ) ال ( في كل  من الجمل التالية, ثم  أعرب الكلمة الواردة بعدها: 1)

 فإن  عاقبة الغضب سيئة. ؛ال تغضبْ  -

 ينتصر الحق  ال الباطل. -

 األطفال ال يلعبون في الشارع. -

 ال شك  في أن ك إنسان ناجح. -

 (: عي ن نوع ) الالم ( في الكلمة التي خط تحتها في كل  جملة, وبي ن وظيفتها اإلعرابية : 2)

 خلق عظيم؟ لع ل ىألم أقل: إن ك  -

 الصدق مهما كان الثمن.كل  منكم  ليقلْ  -

 في المستقبل. لتستريحعليك أن تتعب اليوم  -

 .تقول، فكالمك دليل على عقلك ام  لِ انتبه  -

 

 , ثم بين ما أفادهضع معطوفا  مناسبا  بعد حروف العطف المذكورة في األمثلة اآلتية (:3)

 :حرف العطف 

 ....…………ميس وسافرت يوم الخ -          ...………… ما اشتريت كتابا  بل -

 . ....…………أدخل كلية الطب أو  -          ....…………  ما أكلت تفاحا  لكن -

 ....……………ِب األخيار الصاحِ  -          ....…………… ب ن ى أخي بيتا  و  -

 ....…………… زرت أخي لكن ما -....................         ..حضر الطالب فـ -
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ْل َعلَى الفِّعْ 4) ة  ثَانِّيَة , في ُجْملَتَْينِّ (: أَْدخِّ ة , والََم الت ْعلِّيلِّ َمر  عِّ )تَْفعَل( الَم األَْمرِّ َمر   لِّ الُمَضارِّ

َع في ُكل ِّ ُجْملَةٍ   َك, َواْضبِّطِّ الفِّْعَل الُمَضارِّ ْندِّ ْن عِّ  . مِّ

.................................................................................................... 

 

عِّ (: 5)  ْن ُحُروفِّ نَْصبِّ الفِّْعلِّ الُمَضارِّ ا مِّ
 :َضْع َمَكاَن النُّقَاطِّ َحْرف 

اءُ  - و  دَّد  اله  ............ ي ت ج  ............ ت ْدُخل  الشَّْمُس، و  افِذ  ب ْيِتك   .اْفت ْح ن و 

- ...... ل ْيك  ع  ، و  ِدك  ............ ت ِعيش  ِبُمْفر  ع  النَّاِس إِنَّك    ....... ت ت ع اون  م 

 

 :في جمل بحيث تؤدي في كل جملة وظيفة من الوظائف اآلتية( ما)وظف كلمة ( 6)

 شرطية -اسم موصول بمعنى الذي  –نافية        
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 الث انِّي: األْفعَالُ  الفصل

 

 مجرد أو المزيد( َصن ِّف األفعال التالية تصنيفا تاما من حيث: )الصحيح أو المعتل( )ال (: 7)

 )المتعدي أو الالزم( )المبنى أو المعلوم( )الجامد أو المتصرف(.

 

 الفعل
 الصحيح 

 أو المعتل

 المجرد

 أو المزيد 
 المتعدي أو الالزم(

 المبنى

 للمعلوم  

 أو المجهول

 الجامد 

 أو 

 المتصرف

 استفهم
 صحيح

 )سالم( 

  ثالثي

 مزيد

 بثالثة  

 أحرف

 رفمتص مبنى للمعلوم الزم

 ع ِ

 أصله )وعى(

 فهو معتل

 )لفيف 

 مفروق( 

 مجرد ثالثي

 متعٍد لمفعول واحد

 الرجلُ  "وعى

 "  الدرس 

 متصرف مبنى للمعلوم

      ُكتِب  

      ينال

      اجعل

      صحصح

 

, َواْضبِّْطها بِّالش ْكلِّ  (:8) ن الفْقَرةِّ الت الِّيَةِّ َعةَ مِّ ج األَْفعَاَل الُمَضارِّ  :اْستَْخرِّ

ِعيـُم ُمْصط  ي   ي ذُود ع ْن بِال ِدِه،  فيقُـول الزَّ ط نِِه، و           ك اِمـل: "إِنَّ ُكـلَّ ف ـْرٍد يجب أن يُد افِــع ع ْن و 

م ن ْفس هُ قُْرب ان ا؛ إلِ  ل ْيِه أ ْن يُق د ِ ط نِ  يْعال ِء ش أِْن بِال ِدِه؛ أ  ك ما أ نَّ ع  ْوت  ِمْن أ ْجِل الو  ياة" أنَّهُ ي عُد الم    .ح 
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(9:)  , , َوبَي ِّْن َسَبَب الَجْزمِّ ن الفْقَرةِّ الت الَِّيةِّ َعةَ الَمْجُزوَمةَ مِّ ج األَْفعَاَل الُمَضارِّ  اْستَْخرِّ

 :َواْضبِّْطها بِّالش ْكلِّ 

إذ ر ع ْن ُمس اع د تِِه، و  ال  ت ت أ خَّ ، و  ك  ة  في اإِلْنس اِنيَِّة ف لت ْحت ِرم غ ْير  ل ْم ت ْشعُر )ُكلُّن ا إِْخو  ي اةِ، و  ا ل ْم ت ْبت ِسم ِلْلح 

.) ي اتِك  ا في ح  ا ف ل ْن ت ُكون ن اِجح  اله  م   بِج 

 

 استخرج من الفقرة التالية كل فعل مضارع مجزوم, وبين سبب جزمه: (:10)

أي بني : تواضع تحظ بالسيادة ،وتفهم تزدد خبرة ودراية والق أهل الخبرة فإن لقاءهم عماارة 

علم أن حسن التدبير من الكفاف خير من الكثيار ماع اإلساراف، وأن  االقتصااد يثمار القليال القلوب وا

واإلسراف يبيد الكثير، ونعم الحظ القناعة . ال تكن مضحاكا من غير سبب، وال مشاء إلى غيار أدب، 

 ت ْنعم بهدوء بالك ألن من اقتصر على حاله كان أنعم لباله.

ر لها من كل خلق أحسنه يصار لاك الخيار عاادة. وال تتاأخر عان طلاب د نفسك على السماح، وتخيَّ عو ِ 

 رجاحة في العقل وسموا في الفكر. المعرفة تنل

 

 (: استخرج ما هو من األفعال الخمسة فقط, وبين عالمة اإلعراب:11)

 ـ الطالبان يجتهدان في دروسهما.        

ْن في األرض.  ـ ارحموا م 

 الت.ـ الناس يتنقلون بوسائل المواص

 ـ أتحبين قول الكذب.

 

 :صحح الخطأ في الجمل التالية  (:12)

 ـ العمال يذهبوا إلى أعمالهم.

 ـ يستطيع الصغار أن يلعبون في الملعب.  

.  ـ الشيخان يقوال الحقَّ
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 االسمالث الُِّث:  الفصل

 

ين( عند جمعه. ثم أعرب ما13)  تحته (: بين ما حدث من تغيير في االسم المنقوص )الس اعِّ

 خط 

 

لح. السَّاِعين   إلى رتُ إلى الخير محبوبون / سِ  السَّاِعين   إنَّ   في الصُّ

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

 

 : (: اِّستخرج مَن الفقرة الت الية, األسماء المقصورة, المنقوصة والممدودة14)

. فت ى غرير يستْيِقُظ  عاةِ ال ذين عهدتهم! فهو  أكثرهم نشاط ا، وأتقنهم عمال  إن ه لْيس  كباقي الر 

قِت. يت جه نحو  ماشيت هُ، يُحادثها ويالطفها وكأن ها  من منامه مبك را متجن ب ا أكل  فطوِرِه اِقتِصاد ا للو 

بها إلى المرعى لترعى األعشاب، ويْذهُب بدْوِرِه إلى  ِرحة . ثم  يصح  هُ ُمشاكسة  م  أطفاله، فتُقبُِل نحو 

رع سقي ا. يقضي حقِلِه بخفٍة وع ْزٍم، وعند المدخل يأُخذ عتلة ومجرف ة. يشقُّ األرض شقًّا ويسقي الز 

ا منضج ثمار أشجاره إلى مقدم فصِل الشتاِء، ويقضي الل يالي رافِع ا  أي امه في العمل و الجد ، منتظر 

 .يدْيِه للس ماِء يتلو الد عاء  طالب ا من  هللا أْن تمأل  أمطار الخير اآلبار والس دود

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
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 اقرأ الفقرة التالية, ثم أجب عما يليها من أسئلة:(: 15) 

 

 

ة أو (: عين فيما يأتي األسماء المقصورة, وبين ما حدث في كل منها عند التثني16)

 الجمع:

 

 

 

 

 

 

 

 

(: اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين, وضعها في المكان المناسب من الجمل 17)

 اآلتية:
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 (18 ِّ  ل الجمل االسمية التالية الى المثنى: (: حو 

 المثنى الجملة المثنى الجملة

  الشجرة باسقة -  البنت جميلة -

  الوردة ذابلة -  الطفل بريء -

  الزعيم مريض -  غيرالقلم ص-

  الملك جبار -  الطاولة مكسورة -

  الكتاب شيق -  الساعة ثمينة -

  الرواية طويلة -  الزوج غيور -

 

 (: اقرأ الفقرة التالية وأجب عما يليها من أسئلة:19)

شاهدت الكعبة ابتسمت  دخلت البيت ألول مرة، وحينما قال أحد زوار بيت هللا الحرام:

أمامها ِوْقف ة الذاهل لجاللها وعظمتها.  لرضا. ودمعت عيناي ِدمعة الخوف والرجاء. ووقفتابتسامة ا

لتتجه وتلتقي في هذا المكان في اليوم خمس مرات.  إنها المكان الذي يربط بين قلوب المسلمين

الخاضع حتى أتممت الطواف، ثم وقفت تجاهها ورفعت يديَّ إلى  ومشيت حول الكعبة ِمشية العبد

فعة، ودعوت هللاا سحة، وانتحيت جانبا، وكبرت تكبيرة االفتتاح لسماء ر  وصليت  ،أن يمسح ذنوبي م 

 ن"هلل ركعتي

  :من القطعة * استخرج

 .أفعالها أسماء المرة واذكر -

 .أسماء الهيئة واذكر أفعالها -         

 مثنى وأعربه. -

 تمييزا وأعربه. -

 فعال مضارعا مرفوعا وأخر منصوبا. -

 خبر إنَّ وأعربه. -
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 (: اكتب األعداد في الجمل التالية بالحروف, واضبط العدد والمعدود بالشكل التام: 20) 

 

 الجملة
 العدد 

 بالحروف
 الجملة

 العدد 

 بالحروف

  مشهورة رواية( 4) للطي ب صالح  الشهر  ( من16حدث ذلك في ال )

  عام(. 56)بنيت المدرسة قبل   طالبة(. 8حضر الجلسة ) -

  طالبة(. 18في صفي )  شجرة(. 12زرع المزارعون )

  غرفة(. 200)تحوي هذه البناية   مكتبة(  10) قلم( من  10اشتريت )

  ( عاملة.28فيها ) مصنع( تعمل  3) هنا
 ( 75في عيد ميالده ال )

 
 

  عضو(. 12)حضر الجلسة    مجلة( 10و) كتاب(  12اشتريت )

  طالب( 111) نجح في االمتحان  ( من الشهر26ال في )اليوم  ولد أخي

 يزور إسبانيا سنويا أكثر من 

 مليون سائح(. 50)
ة(. 35)قرأُْت هذا العام     قص 

  لوحة  5في المعرض   ( صفحة.83)  في هذا الكتاب

  ( بناي ة.11أقامت البلديَّة )
 شارك في الُمؤتمر أكثر من 

 باحث(. 315)
 

  طالب( وطالبة. 38في صف ِنا ) -  (.ضيف 8كان عندنا ) 

  طالب(.200تقدَّم  لالمتحان  )
 ساعة( إلنجاز 12بقيت أمامنا )

 .العمل 
 

 رشَّحت القائمة الجديدة لالنتخابات 

 ) عضو( 106
 

  915) عدد طالب المدرسة  -

 طالب وطالبة(
 

  10و  11كان االجتماع الساعة 

 )دقيقة(.
 

 ناشترك في المهرجان أكثر م

 )معل مة(.100)معل م( و 100 
 

  زائر. 200يزور الحديقة كلَّ يوٍم   )طابق(. 42في البناية 

  كتاب( 26اشترْيُت هذه الس نة )  طالبة. 300انتظم  في الدراسة 

عت الجوائز على )  بناي ة جديدة. 17أقامت البلدي ة    عامل(. 18ُوز ِ

   رواية(. 9)ن نقرأ علينا أ  .ة( طالب200اشترك في االمتحان )

حلةُ )  غرفة(. 15في المدرسة )   ساعة(. 14الر ِ
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 (: اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها من أسئلة:21)

 

(22 :) 

 

 (23:) 

 

 

(24: َية َكاْلَمْطلُوب بَْيَن اْلقَْوَسْينِّ لِّ اْلُجَمل الت الِّ ِّ  (: َحو 

 المفعول المطلق(. ) استعمل سار الولد الصغير كما يسير الرجل الكبير     -

 عادت األم من السوق وهي تحمل السلة الثقيلة      )استعمل الحال(. -

 ل ْيس  ِعْند ن ا ش ك  في نجاحكم     )استعمل ال النافية للجنس(. -

اب      )استعمل المفعول المطلق(. - رَّ القطار كما ي ُمرُّ السَّح   م 
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 )25(: اقرأ الفقرة التالية, ثم أجب عما يليها من أسئلة:

)كل إنسان في هذه الحياة قادر – إلى حد ما – أن يصنع حياته، إذ بإرادة اإلنسان يستطيع 

 التغلب على الكثير من العقبات ، وكم إنسان نشأ فقيرا ثم صار من األغنياء(

 أعرب ما تحته خط في الفقرة  -

 استخرج من الفقرة حاال.        -

 

ا:استخرج أرب: ( 26) ا يلي, ثُم  اضبطها وأعربها إعراب ا تامًّ  عة توابع مم 

 ثُمَّ أخذ  يُطلُق صيحاٍت عالي ٍة. -

 تعلَّْمنا أقسام  الكالِم ُكل ها، االسم، والفعل، والحرف. -

- . ا بل أسابيع  ْيُت في المدينِة أي امًّ  ق ض 

زيُر المعارف نفسه. -  افت ت ح  الحفل  و 

 

 ل  جملة بتابع مناسب )حسب ما جاء بين قوسين بعد كل  جملة((: امأل الفراغ في ك27)

 واضبطه: 

 يجب االهتمام بالموضوعين ...................)توكيد معنوي(. -

 قرأت قصيدة للشاعر.......................) بدل مطابق(. -

 اشتريت خمسة كتب........................) نعت(. -

 ................) بدل اشتمال(.يعجبني الصديق........... -

 

ا يلي خمسة أنواع مختلفة من التوابع, ثم  اضبطها وأعرب كال  منها28)  (: استخرج مم 

ا:    إعرابا تام 

 قال تعالى: " وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر". -

 "."قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم -

ند.ى من أرى أخويك الباقيين يكونان         لألحزان أور   -  الز 

 !إي اك إي اك والكسل   -
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ا يلي خمسة نعوت, وبي ن الموقع اإلعرابي وعالمة اإلعراب لكل منها:29)   (: استخرج مم 

ذات الطابع التوجيهي في اللغة  في مرحلة االزدهار من العصر العب اسي، كثرت الكتبُ 

المجال. وقد نسج على واألدب،  وكان كتاب )أدب الكاتب( البن قتيبة من الكتب األولى في هذا 

منواله كت اب كثيرون، وكان كتاب )ُصبح األعشى( من تلك الكتب التي ات صفت بالشمول 

 والموسوعية.

 

 (: استخرج من ُكل ِّ ُجملة من الُجمل التالي ِّة تابع ا واحد ا, وعي ِّن نوعه, ثُم  بي ِّن حالة 30)

 وعالمة إعرابه: 

 إن  المحامد والعُــــلى أرزاق     حاول ُجسيمات األمور وال تقل       -

 فيــــك جوهُرهُ            تناهي ا جاز حدَّ الش مس والقمر هينور  تنــــــا -

ــــي نموم نموم - ي كتوم كتوم             ودمعي بُحبـ   لســـــاني لســـر 

ــــها  - ـهم وكأ نَـّ  أحــــالم  ثُمَّ انقضت تلك السُّنون وأهلها             فكأنَـّ

 إذا غضبت عليــــك بنــو تميم            حسبت النَّاس ُكلَّهم غضـــابا -

 

 (: عي ن خمسة توابع في النص  التالي, ثم  بي ن الموقع اإلعرابي لكل  منها : 31)

 ليس للفظة نفسها صفة خاص ة من جمال أو قبح ما دامت مفردة، وإنما تكتسب الل فظة هذه -

.الص فة من ا    لن ظم حين توضع في كالم تام  تام 

 

 (:  استخرج تابعا واحدا من كل جملة من الجمل التالية, وبي ن نوعه وحالته اإلعرابية32)

 وعالمة إعرابه:  

 ظل ت المباريات متواصلة ساعات طويلة. -

 إن  أْصِلي وف ْصلي جديران باالحترام. -

 أردت أن أكون عضوا في النادي نفسه. -

 كتاب الذي قرأته ممتع ممتع!إن  ال -
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 : عين المبدل منه والبدل وبين نوعه ثم أعربه  فيما يأتي : (33)

 كانت السيدة عائشة ذات ذكاء.           -

 بنى الخليفة المعز القاهرة .      -

 رجع الجيش معظمه من الحرب .                                 -

  يسرني الطفل براءته .         -

 قرأت الكتاب نصفه           -

 لقب الشاعر أحمد شوقي بأمير الشعراء.  -

 زارني أخوك محمد  .            -

 بعُت الحقل  نصف ه.            -

ه.                            - ق  الثوُب أكمام         تمزَّ

 أعجبني العصفوُر ريش ه         -

    عل منا المعل ُم محمد .        -

 تولى الخالفة الفاروق عمُر بعد  الصديِق أبى بكٍر. -

                       أبياتها. أجملحفظُت القصيدة   -

ْن استطاع إليه سبيال "." -  وهلل على الناس حجُّ البيت م 

     . وراحم أداوي جحود القلب بالبر والتقوى وال يستوي القلبان: قاٍس  -          

 لمنظِر جماِله.استمتعُت با  -

 ".وما بطنمنها  ما ظهر"قل إن ما حرم ربي الفواحش  -          

 األعضب أن  السيوف غدوها ورواحها      تركت هوازن مثل قرنِ   -

 

   .(: عين البدل المطابق في ما يلي , واضبط حركة آخره34)

 ْيِر المغضوِب عليهم وال الضالين" غ   "اهدنا الص راط  المستقيم  ، صراط  الذين أنعمت  عليهم -         

 المرسلين، إذ قال لهم أخوهم نوح  أال تتقون"  قال تعالى : "كذبت قوُم نوحٍ  -

 "جعل هللا الكعبة البيت الحرام قياما  للناس".   -

  .أسود  الغاِب همتها    يوم الكريهة في المسلوب ال السلب إن  األسود   -
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 ة العبارات التالية ليصبح البدل مضافا  إلى المبدل منه,(: عين البدل ثم أعد صياغ35)

   :المناسب التغييرَ  وأجرِّ  

          طربُت للشاعر إنشاده.   -

 تأثرت بالجاحظ أسلوبه .              -

 أبنيتها.  ازدهرت عمان -

    قرأت القصة بدايتها .          -        

 ازدانت الشوارع أرصفتها.           -

 أحببُت الطلبة عملهم وخلقهم. -

 

 ط فيما يأتي وبين نوعه وأعربيه . ا(: ضع بدال مناسبا مكان النق36)

 أعجبني رفاعة الطهطاوي ...................                            -

 ى الخليفة ............ بالفاروق .مَّ س  يُ  -

 ......             قرأت القرآن .......... -

 هذا ...............          فرحت ب -

 أسعدني المدرس ......................                                      -

 أصلحت التمثال ..............            -

    شرب المريُض الدواء  ...............         -

 بعُت الحقل  ................ -

 .....          أدهشني المعلُم............ -

 الضمائر ثالثة أنواع: .................           -

ق الث وُب ...............   -  تمزَّ

 قرأت عن الخليفة .................       -

ني أخوك  ..............                     -    زار 

 قابلُت أصدقائي.............  -
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 م أجب عن األسئلة التي تليها:(: اقرأ الفقرة التالية ث37)

     ، منذ صغره يتلوهفريدا في قراءة القرآن الكريم ، بدأ  نمطاكان الشيخ محمد صديق المنشاوي 

 عذوبته. صوتهوقد طاف بالوطن العربي معظمه، يقرأ للعرب كلهم، وقد أطربنا 

 أعرب ما تحته خط  -أ

 استخرج من الفقرة السابقة ما يلي :  -ب

 ابقا مرفوعا.بدال مط -

 بدل بعض من كل، وبين الرابط.  -

 بدل اشتمال وأعربه.  -

 نعتا مفردا منصوبا وآخر مجرورا.  -

 توكيدا وأعربه.  -

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 (: أدخل على كل  جملة الكلمة الواردة بعدها بين قوسين, واضبط أواخر الكلمات38)

 مراعيا التغيير في كل جملة: 

دة في كثير من الدول األوروبية.    )أصبح(.................... العملة  -  موح 

 .................... المسؤولون متنب هون إلى واجباتهم.    )ليت( -

 ..................... المتسابقات نتائجهن  متقاربة.     )وجد( -

(  ..................... أنت ذو ذوق رفيع.        -  )إن 

 قادران على ذلك.     )ليس(..................... أنتما  -
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ا يلي خمسة من النواسخ, وبين اسم وخبر كل منها:(: 39)  استخرج مم 

 ا.ان ه   ليسوا من الشر ِ في شيء وإنْ  كانوا ذوي عددٍ  لكنَّ قومي وإنْ  -

 كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم في جميع الناس إنسانا. -

 كبانا.فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا اإلغارة فرسانا ور -

 

ا ) كان  وأخواتها ( على ُكل ِّ ُجملة من الُجمل التالي ة, وأجرِّ الت غيير40)  ( أدخل  فعال ناقص 

 مع الضبط :  الالزم 

- . ا حدث   أبوك راٍض عم 

 الموعدان الُمقترحان ُمالئمان  لنا. -

بون  يومي ا. -  الالعبون الُممتازون  يتدر 

- . هات  ساهرات على أبنائِهنَّ  األُم 

 أنا ُمستعد  للعمل.  -

  

 : ضع حرفا من ) إن  وأخواتها( بدال من كان وأخواتها في الجمل التالية, وأجر(41)

 في كل  جملة مع الضبط:  التغيير الالزم 

 أصبحت الشجرات مثمرات. -                         كان الزائران صديقين لنا. -

 صرت كاتبا ممتازا. -               ظل  النهر جاريا.                      -

 

 (: عي ِّن الناسخ واسمهُ في ُكل ِّ ُجملة  من الُجمل التالي ِّة , ثُم  بي ِّن عالمة إعراب االسم:42)

 ما زال صديقاي ُمتمس كين برأيهما. -

 صار من الواجب الوفاء بالوعد. -

ْلن  بالُمساعدةِ أبد   -  ا.إن ِ الُمرب ِياِت الُمخلصاِت ال يبخ 

كتوب   -  .لم يُكن بيني وبينه ات فاق  م 
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ا:43)  (: عي ِّن خمسة من المرفوعات لفظ ا أو محالًّ فيما يلي, ثُم  أعرب ُكال  منها إعراب ا تامًّ

: ابُن األد ِب يا أمير   ؟ قال  ُحِكي  أنَّ رُجال  تكلَّم  بين  يديِ المأمون ف أ ْحس ن، ف قال  لهُ: ابُن مْن أنت 

: نِْعم  ما انتس ْبت  إليه.الُمؤمنين   ا، وقال  ا عظيم   ! ف ُسرَّ أميُر الُمؤمنين  بجوابِِه ُسرور 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

ا يلي خمسة مرفوعات مختلفة, وبي ن سبب الرفع وعالمته في كل44)  (: استخرج مم 

  :منها 

 المتأني في أعماله راض عن نتائجها. -

 قام الخليفة الثالث عثمان بجمع المصحف. -

 يظل  الساعون إلى البغضاء منبوذين. -

 

 وعات التي خط  تحتها فيما يلي, وعالمة رفعه: (:  بي ن نوع كل من المرف45)

 مستعصية. مسائلليس في امتحان اللغة العربية وآدابها  -

 .المديرفي المدرسة ثالثون معل ما من بينهم  -

 .البارعونما فاز في المباراة إال  -

 العمل الصالح خير من غيره. -

 

ا يلي خمسة أسماء معربة مرفوع46)   :ن سبب الرفع وعالمتهة, وبي  (: استخرج مم 

 كانت فراشة تنام على ذراع وردة. -

ل هنا في مثل هذه الساعة من الليل؟ -  أِمن الطبيعي التجو 

 راحت تحل ق بأحالمه أجنحة الطيور المسافرة. -
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 لم تزل بقايا أغانيه تعط ر المكان. -

 أنتما صديقاي المخلصان، وبكما أشد  أزري. -

 لعدل.بين الناس با قاٍض ليته  -

 

ا ُمعرب ا مرفوع ا, ثُم  بي ِّن عالمة وسبب(: 47)  استخرج من ُكل ِّ ُجملة من الُجمل التالي ة اسم 

 رفعه: 

.                                               -                         لعلَّ القادُم أخوك.              -  سافر صديقاي 

 ما الد اعي لهذا الجدل. -                            أنت صديقي فُكن وفِيًّا.    -

- .ِ  ليس من الالئق الت كاُسل في العملِ  االجتماعي 

 

 (: استخرج خمسة أسماء ُمعربة مرفوعة )سبب رفعا ُمختلف(, ثُم  بي ِّن سبب رفع ُكل ِّ 48)

 منها, وعالمة رفعه:  

ا فأصبح حسن العدِل يُرضيها  الجور يســخطها              ا أمة كان قُبحـــي -  دهر 

 ي غن ى               وإن قلَّ مــــالي لم أُكل ِفـــــهم رفدالهم ُجــلَّ مالـــي إن تتابع ل -

ا زجرتُـها               عن الجهل بعد الحلم أســــبلتا معـا -  بكْت عيني اليسـرى فلم 

ـقــة  ثثــــردا       وفي جفنة ما يُغلُق الباب دونــــها          - ــا ُمدفـ   ُمـــكلَّلـــة لحم 

 على أنَّني راٍض بأن أحمل الهوى                وأخـــرج منـــه ال عليَّ وال ليــــا -

 

 (:  استخرج من ُكل ِّ بيت من األبيات التالي ة اسما ُمعرب ا مرفوع ا واحد ا,  ثُم  بي ِّن سبب 94)

 وعالمة رفعه: 

اوكانت ف -  ي حيـــــاتك لي عظات             فأنت اليــــــوم أوعظ منك حيًـّ

 وليس بأوســــــعهم في الغنـــى             ولكـــــن معـــــروفه أوســــــع -

 توارت وراء الجمع ليلى فخانها            فم كابتسام الصُّبح يأبى التواريا -
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ا يلي خمسة مرفوعات 50)  مختلفة, وبي ن سبب الرفع وعالمته في كل(: استخرج مم 

  :منها 

 العالمين". رب ِ  هللِ  "الحمدُ  -

 ألغلبنَّ أنا ورسلي". هللاُ  كتب  " -

 ل  إليه".ا أُنزِ بم   الرسولُ  ن  آم  " -

 

ها مختلفة, وبي ن سبب الجر  في كل  51ַ) ا يلي خمسة مجرورات, أسباب جر   (: استخرج مم 

 منها:

عن  اد ليس ضعفا في شخصيته، فإنَّ وراء هذا القبول سعيا للبحث إن قبول الطالب للنصيحة واإلرش

 التميز والتفوق.

 

 ( حدد حرف الجر واالسم المجرور في كل جملة مما يلي:52)

 السجع كالم له فواصل تشبه القوافي من غير وزن. -

ر من الخوف ومن الحاجة. -  ينشد اإلنسان في حياته التحر 

 الداء ويحد د بدق ة.يعطى الدواء بعد أن يعرف  -

 يوجد في المدرسة معل م واحد لكل أربعين تلميذا. -

 قال المتنبي: أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي ...  -

 

 (: استخرج من كل جملة من الجمل التالية اسما مجرورا, وبي ن سبب الجر  وعالمته53) 

 في كل  منها:

 حد ثتك من قبل عن صديقي  هذين. -

 ضل، فاحفظ فضله.ألبيك عليك ف -

 إتقان الدراسات يقتضي حسن  استعمال المراجع. -

 من هؤالء العلماء تعلم ما حييت. -

ْن يعمل عمال بال طائل يخسر ويندم -  .م 
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 (: أعرب ما تحته خط في األمثلة التالية:54) 

   (.19)الرعد: األلباب"  أولو"إنما يتذكر  -

-  ِ ب  ِ ر  ْمدُ َّلِلَّ ي"اْلح                 (. 2)الفاتحة: " نَ اْلعَاَلمِّ

 (.  46)الكهف: زينة الحياة الدنيا"  البنونَ "الماُل و -

 (. 42)يوسف: " سنين "فلبث في السجِن بضع   -

   (.65)األنفال: صابرون يغلبوا مائتين"  عشرون"إن يكن منكم  -

 (. 22)النور:  القربى" أولىالفضل منكم والسعة أن يؤتوا  أولو وال يأتل" -

 إال ودائع.  األهلونوما المال و -

 

 (: أكمل الجدول:55)

 االسم
 المصدر

 الصناعي 
 االسم

 المصدر

 الصناعي 

   وطنيَّة وطن

   منهجيَّة منهج

   قوميَّة قوم

   علميَّة ِعلم

    

    

    

    

 

ا يلي خمسة أنواع ُمختلفة من المصادر, ثُم   عي ِّن الم56)  ِّ لُكل ِّ (: استخرج مم   وقع اإلعرابي 

 منها: 

ُل الموعدُ.                          يُخشى أن  - جَّ  وهل جزاُء اإلحساِن إال  اإلحسان. - يُؤ 

س ُن مدَّعاة  لالحترام؟           ألْيس  المْسل   - هُ. -ُك الح  ا جع ل  الن اس  أعداء  ذ  األناني ة  منهج  ِن اتَّخ   م 
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 مل التالي ة خمسة مصادر من أنواع ُمختلفة, ُمبي ِّن ا نوع ُكل ِّ منها:(: استخرج من الجُ 57)

 الجاهلي ة أن يثور اإلنساُن ألتفه األسباب. -

ِصِه. - ة وأال  يقف  عند حدود تخصُّ  على الُمث قَِّف أن يُشارك في ضروب المعرفة العامَّ

 لم ترنيبجسمي نُحوال  أن ني رجل        لوال ُمخاطبـــتي إي اك  فيك -

 

ا يلي خمسة مصادر مختلفة, وبي ن نوع كل  منها:58)  (: استخرج مم 

 ال شك  في أن  األدب الجاد  في هذا العصر قد وضع نصب عينيه إنتاج واقع جديد، ولم يعد -

ه أن يقل د الواقع القائم.   يهم 

ك. - ض نفسك لما ال يسر   إذا جعلت العدواني ة منهجا لك، فإن ك ستعر 

 جاح أي  مشروع مرهون بجودة التخطيط والتنفيذ.إن  ن -

 

ا يلي خمسة مصادر من أنواع مختلفة, وبي ن نوع كل  منها:59)  (: استخرج مم 

 نجح المشروع في توفير كمي ة كبيرة من المياه. -

 شاعت على ألسنة الناس كلمات أعجمية حفظها معظمهم بسهولة ويسر. -

 يجابي في بناء مجتمعه.يجب على كل  من ا أن يقوم بدور إ -

 إن لم تت خذ موقفا حاسما، فلن تنتهي القضية على خير. -

 لن توصلك األناني ة إال إلى طرق مسدودة.  -

 

ا يلي خمسة مصادر من أنواع مختلفة, وبي ن نوع كل  منها: 60)  (: استخرج مم 

ني أن ك قادم إلينا. -  يسر 

 ت.من الممكن الت قد م في هذا السبيل إن أرد -

 تقع على كل  من ا مسؤولية كبيرة نحو أسرته ومجتمعه. -

 من غير المستحسن أن تجعل المأكل والمشرب يشغالنك عن سواهما. -
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ا يلي خمسة مصادر مختلفة, ثم  بي ن نوع كل منها:61)  (: استخرج مم 

ي النحـــول            وفاضت دموعي على الخد فيضا -  رأتني وقد نال منـ 

 يظفر اآلتي إليك بسـؤله            وينجح من مسعاه قصد ومـطلـب متـى -

 وألح  ســـائل أدمعي فحرمتني            ولكـم أضر  بســــــائل إلحـــاحــه -

ي ديارهم            وحظ ي منها حين أسالها الصـدى -  وِمْن عجب أن ي أرو 

 ةـــم الحاملـون عبء القـضيـأنتـــم المخلصـــــون للوطنية            أنتــ -

 

 (: استخرج من الُجمل التالي ة خمسة مصادر من أنواعٍ ُمختلفة, وبي ِّن نوع ُكل ٍ منها: 62)

 كان اشتعاُل النَّاِر في األدغال شديد ا. -

ْمُت موقفك، وأثْن ْيُت  عليه. -  احتر 

 ظهرت علْيِه مالمح العبقريَِّة ُمنذُ سنواتِه األولى. -

ر.من عال -  مات الذ كاِء أن تُجيب  دون أن تتأخَّ

 لو علْمُت أنَّك قادم  النتظ ْرتُك  حت ى المساء. -

 

ا واحد ا من ُكل ِّ ُجملة من الُجمل التالي ة ) المجموع: خمسة مصادر,63)  (: استخرج  مصدر 

 ثُم  بي ِّن نوعه(:

ل  المسؤولي ة كاملة  أ يُّها المسؤول الفاضل. -  عليك أن تتحمَّ

 ال يتحقَّق المراد المنشود إال  لمن  يسعى ويُِجدَّ. -

 في اإلعادة إفادة فال تمل يا صديقي. -

 علْمُت أنَّك ُمِلم   بالموضوع. -

 رضا الوالدين ُمهم  فاحرص عليه. -
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ا يلي:64)  مصدر صناعي, مصدر (: استخرج  من الُجمل التالي ة  مثاال  واحد ا  لُكل ِّ مم 

ل:م قياسي,     صدر ميمي,  مصدر ُمَؤو 

 إذا ُكنت  راضي ا عن نفسك فواصل مسعاك. -

 لم يعرُف القُدماُء أنَّ األرض  تدوُر حول  الشَّمس. -

 ال تدعِ اليَّأس  يتحكَُّم بك يا صاحبي! -

 إنَّك   تستِحقُّ االحترام من الجميع. -

ُح. - ر ِ ُح وال يُص  مزيَّة تيَّار   يُلم ِ  الرَّ

 

 ما تحته خط في الجمل اآلتية: اعرب (65)

 هو الفائز األول. أخاكلعل  -

         ......................................................................................................... 

 ناجح في االمتحانأخي  -

...................................................................................................... 

 الخير لك أبوكيحب  -

...................................................................................................... 

 فضل كبير عليك ألبيك -

...................................................................................................... 

 علم ذييحب الناس كل  -

...................................................................................................... 

 فمكال تضع إصبعك في  -

...................................................................................................... 

 خلق عظيم ذوأنت  -

...................................................................................................... 

 األكبر أخاكاحترم  -

...................................................................................................... 

 واحترمهأبى  أقدر -



- 239 - 
 

 (:احذف الناسخ من الجمل اآلتية ثم اكتب الجملة صحيحة:66)

                 إن ذا العلم محترم .   -

.............................................................................................................. 

 .                     أباه حاضر ليت   -

.............................................................................................................. 

.                       أباك محسن إنَّ  -

.............................................................................................................. 

ربك ذو مغفرة للناس.           إنَّ  -

.............................................................................................................. 

أصبح ذو العلم ذا مكانة رفيعة.     -

.............................................................................................................. 

كأن ذا القوة أسد .                     -

.............................................................................................................. 

ذو القوة أسد ا.                     ظلَّ  -

.............................................................................................................. 

 

 (: أدخل علي كل جملة فعال ناسخا مرة وحرفا ناسخا مرة أخري وغير ما يلزم .67)

 

  حموك أخالقه فاضلة. -

...................................................................................................... 

 ذو العلم محترم بين الناس . -

...................................................................................................... 

 

 ت مرة وبالحركا (: اجعل كلمة ) فم ( في جملتين بحيث تكون معربة بالحروف مرة68) 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
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ابِّع: الُجَمل الفصل  الر 

 

 التي لها محل من اإلعراب, والتي ال محل  لها فيما يأتي: (: مي ِّز الجمل69)

وسيلة الشعوب للرقي، وسبيل إلى الحياة المتقدمة، وهو الذي فتح مجاالت  -أدام هللا بقاءك  -العلم 

ومهما ِجهادا  نبذله في سبيله فهو جهاد نبيل، ولو أننا صممنا على  -السبق وحرر عقل اإلنسان 

 .مفتوحا  ا إلى الحضارة المعرفة ألصبح طريقن

نَّ على الجهل انتصارا  حاسما ... وال يقولن أحد: إن أعداءنا قد سبقونا إلى التقدم  ووهللا ل ن ْنت صر 

ق الُخط ا...كما ال نقول أيضا : إِنَّ آباءنا  -وايم هللا  -الحضاري... فتلك   ِ     مقالة يائسة تثب ط العزائم وتُعو 

فليس على مجد اآلباء واألجداد يحيا اإلنسان... وإنما علينا أن  -حضارة قد حققوا مجدا  وأنشأوا 

  نعمل كما عملوا.

 

قال النحاة : )الجملة التابعة ألخرى لها محل من اإلعراب تكون ذات محل من  (: 70)

اشرح العبارة ومثل والجملة التابعة لما ال محل لها تكون مثلها ال محل لها(  -اإلعراب 

 .. ة على األقلبأربعة أمثل

 

ولهما  -ضع الجملتين اآلتيتين في تراكيب مختلفة بحيث تكونان ال محل لهما مرة  (:71)

  يشكو البرد -مرتعه وخيم   محل مرة  أخرى مع ذكر السبب:

 

  : قال الشاعر  (:72)

 طي ِبُ  ينبُت العزَّ  وكل مكانٍ 

 وكل الذي يولي الجميل  ُمحبب

 .ح موقع الجملتين اللتين تحتهما خط واذكر السبباشرح هذا البيت أوال, ثم وض
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 ثم بين ألها محلٌّ أم ال؟.  -ُجملة  تامة  -اآلتية  الجمل ضع في المكان الخالي من (:73)

 .. مع ذكر السبب

 

  ............ إن سرت  على النهج القويم -.........                    إذا استقمت  ... -

  ............ عسى الكرب -ل ع لَّ النجاح  ............                     -

....... فانتقل إلى سواه -  أقبل الربيع الذي ............            -  ....... إن الدرس 

  ............. وهللاِ  -...              سمعت الخطيب ......... -

ا نزل المطر -.........         إذا ........ فأْنِصْت ... -   ............ كلَّم 

 

 (: بين محل  كل جملة كل يأتي مع ذكر السبب:74)

 أقبل تلميذ يحمل كتابه -

 قبل التلميذُ حقيبتُه في يدهأ -

   إِذا آمنت باهلل اطمأن قلبك -

 ن آمن باهلل فهو مطمئن القلب م - 

 يث يسود اإليمان يسود االطمئنان.ح -
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ُس: األََسالِّْيبُ  الفصل  الَخامِّ

 

 مي ِّز صيغ التعجب السماعية من القياسية, ثم اضبط المتعجب منه في الصيغ(: 75)

 القياسية: 

 صيغة التعجب

 نوعها: 

 )سماعية أو قياسية(

ُهْم ع  " - ا أ ْصب ر     .(175)البقرة: "  ل ى النَّارِ ف م 

  فما أكثر اإلخوان حين  تعدهم         ولكنهم في النائبــــات قليل -

  مر بن الخطاب: "هلل در ابن حنتمه..."قال عمرو بن العاص عن ع -

هُ" " - ا أ ْكف ر  نس اُن م    .(17)عبس: قُتِل  اإْلِ

  ما أروع ه من يوم ! -

  هللا قائدهم!أكِرم بقوم رسول  -

ِ السماء! ة في جو    يا سبحان هللا، هذه الطيور السَّابِح 

ى النجوم عصائبا اب ة قدسي ة     ال يرتضون ِسو    هلل در ِعص 

ان  هللاِ ذي الكبرياء والِمن نِ    لم يخلُق هللاُ مثله بشرا      ُسبح 

  أكِرم بجنَّات النعيم وأهلها      إخوان صدق أيما إخوان

  ا أحسن العلم لمن يعمل      وأقبح الجهل بمن يجهلُ م

 

 (: عي ن أساليب التعجب السماعية فيما يأتي:76)

 أبِنت  الدَّهر عنـدي كل بنـٍت       فكيف وصلت أنت من الزحامِ  -

ِ والِمصقعُ  -  هلل در  المــــوِت من ُخـطبـة       فيها استوى ذو الِعي 

 ـه       وما كان ليلي قبل ذلك يقصــرُ فيالك من ليٍل تقاصر  طول -

 فيا ُحسنها إذ يغسل الدمع كحلها.  -
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 ُصغ التعجب من كل فعل من األفعال التالية بطريقة مباشرة أو بفعل مساعد تبعا(: 77)

 لمدى توافر شروط الصياغة المباشرة: 

َم  –خف   –استمع  –) َعلِّم   عور( –عرَج  –َحُمَر  –َحُسَن  –انتقم  -َكثُر  – هيال ين –فُهِّ

 

 الفعل )فُهم( مبني للمجهول، فال نتعجب منه بماشرة، ولذلك نتبع    نموذج محلول:

 الخطوات التالية: 

o .  نأتي بفعل مساعد تنطبق عليه الشروط، ونصوغ منه الصيغة، نحو: ما أجمل 

o  )نأتي بالمصدر المؤول من الفعل )فُِهم( وهو: )أن ي فهم 

o م  الدرُس !نصوغ جملة التعجب ك  اآلتي: ما أجمل  أن يُْفه 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
 استخرج أسلوب التعجب, وبين نوعه فيما يلي:(: 78)

 تأهب واالستعداد للموت، فما أشد خوفي عليكم من اثنتين: اتباع الهوى وطولأيها الناس، ال* 

 األمل.   

 * يا بني: احفظ لسانك حفظا ترجو فيه رحمة هللا ، فأعظم بآفات اللسان؛ فإنها مهلكة للمرء

 في دينه ودنياه.   

 ته. إذ ُجِمع  له * ُكْن بمالك جوادا، وبدينك شحيحا، ومن أُعِطى السخاء والحلم فأْكِرم بمنزل

 الخير كله.   

 هلل ما أروع النبأ نبأ إسالم " مصعب الخير" كما كان لقبه بين المسلمين. فيا *

 * الحوار الحكيم أدب من آداب الحديث يسلب العقول ويأسر القلوب، فما أروع الحوار عندما

 طن.يكون بين قلوب وعقول ملؤها الصفاء والنقاء حتى يعم الخير ربوع الو   

 للقيام باألعمال الخيرية، فيالها من مبادرة طيبة. * يتطوع البعضُ 
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 (: أجب عن اآلتي:79)

 * تعجَّب من عظمة الوطن مستخدما جملة تعجب فعلية قياسية.

 * اذكر تعريفا ألسلوب التعجب.

 * اذكر ثالثة من شروط الفعل الذي يُصاغُ منه التعجب مباشرة.

 سلمون في معركة بدر انتصارا عظيما( أسلوب تعجب قياسيا* ُصغ من عبارة )انتصر الم

 جملته اسمية.   

 

 (: زن األفعال التي تحتها خط في مثال, ثم  بين المعنى الذي أفادته صيغة الزيادة, 80)    

 مستخدما الجدول:     

 

 معنى الزيادة وزن الفعل المثال

 ال تســـمعن فيه مقالـة ُمدَّعٍ    

فلو                                   وأسرفوا الساعون فيه طوَّ

  

 عن وعِظ الزماِن بقلبه     تصامم

 وأعرض عن وجه الهدى وهو واضح                        

  

ُك باكيا  وبين   وأبكي ضحوكا الِغن ى والفقِر أْضح 

 والجبان قد استنسر

  

 نَّ أورُق   ا ح  عليك سالُم هللا م  

 بَّح الرعدُ وما انهلَّ وسمي وما س                                  

  

 

 (: أجب عن اآلتي:81)

o   ( فعال مزيدا يفيد المشاركة.ُصغ من الفعل )جلس 

o   ( فعال مزيدا بثالثة أحرف يفيد االعتقاد.ُصغ من الفعل )أكرم 
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 عين الفاعلأسلوب يفيد المدح أو الذم, وبين فعله و كل   اآلتي (: استخرج من النص82)

 وكذا المخصوص.  ونوعه 

نِعم  منشئ األجيال المعلم، يجلو أفكار الناشئين ويوقظ مشاعرهم. ويرقي إدراكهم، فحبذا 

ترقية الفهم واإلدراك. إنه يسلحكم بالفضيلة لتقتلوا الرذيلة. وبالعلم لتفتكوا بالجهل. فنعم  السالح العلم. 

 وِبئس  الصفة الجهل . 

                              

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 (: اذكر فاعل )نعم( و )بئس( في الجمل اآلتية, ثم أعرب الجملة كاملة: 83)

 نِْعم  القدوة المعلم  / نِْعم  ما يقوله المعلم  / بِئس  الولد العاق / بِئس  جليس السوء الكاذب

 بئس  صديقا الكسول. /

 

  (: اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:84) 

                ،، فنعم الشعار الصدقشعارك فاجعل الصدق ِعب ر نصح رجل ابنه فقال: يا بني في الحياة

صفة ال فبئس واتخذ الجد رائدك فنعم خلق المرء الجد يفتح لك أبواب الخير، وال تسرف في مالك

، ة الحسنةفحبذا المعاشر ، الناس اإلسراف يوقعك في الفقر، ويجلب عليك الهوان، وأحسن معاشرة

  .واجتنب جليس السوء فال حبذا مصاحبة اللئام تفتح عليك أبواب الشر، وتنقل إليك عدواهم

  . أعرب ما فوق الخط -

 .الفاعل والمخصوصالمدح والذم محددا  كال  من الفعل و أساليب  :استخرج -        

 ما يستحق الذم من الصفات اآلتية: وذم  ما يستحق المدح, (: امدح85) 

 إنصاف المظلوم(. )صحبة الكتب / خيانة المبادئ /
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  : الذم فيما يأتي (: عين فعل المدح أو الذم والفاعل والمخصوص بالمدح أو86)

 /  بئس رفيق السوء المنافق.   بئس خلقا  خلف الوعد.     .  / حبذا اإلخالص في العمل

  .من تصاحبه المخلص نعم/    .ال حبذا الكذب / بئس مثوى الكافرين. 

 : (: أعرب األساليب اآلتية87)

فاك     / بئس صفة الغدر         -  ن ج  ن واساك  ، وبئْس  الصديُق م    . نْعم  الصديُق م 

 . المرء الوفاء بالعهد نعم خلق /      نعم ما تتصف به الوفاء.         - 

  

 ه إلى الشر دعاء وللشر جالب.فإنَّ  ؛المزاح   إي اك إي اك(: 88)

 ه من أسباب النصر.في المعمعة، فإنَّ الثبات         

 فيما تحته خط أسلوبان من أساليب العربية، بي ن نوع كل  منهما، وأعربه بإيجاز.           

 

 لم تؤد حقا .(: إي اك والكسل فأن ك إذا كسلت 89)

 المحذوف له. في الجملة أسلوب. ما نوعه؟  ثم قد ر الفعل          

 

 ح السبب.(: إذا قيل: )اإلخالص اإلخالص( فالفعل محذوف وجوبا , قد ره ووض ِّ 90)

 

 (: عي ن كل  تركيب إغرائي أو تحذيري واذكر ما يجب حذف عامله )فعله( وما يجوز 91)

 حذفه مع بيان السبب:

 الحرية والشرف. - ب               ك إي اك والباطل.إي ا -أ

 

 ( أعرب كل جملة فيما يلي إعرابا تاما:92)

 . ورثة األنبياء –العلماء  -نحن  -

 نلتزم بتعاليم ديننا. –المسلمين  –نحن  -

 .نتمسك بقيمنا العريقة –أبناء  العروبة  –*إننا
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 جمل التالية:استخرج االسم المنصوب على االختصاص في ال(: 93)

 قال صلى هللا عليه وسلم: "نحن معاشر األنبياء ما تركناه صدقة". -

 نحن العرب نكرم الضيف ونحمي الجار. -

 .إنني الجندي أذود األعداء عن الوطن -

 ا.يكتب الناس في معامالتهم : نحن الموقعين على هذا نشهد بكذا وكذ -
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ُس: المُ  الفصل  ْشتَق اتُ الس ادِّ

 

     (: ُصغ اسم اآللة واسم الفاعل, واسم المفعول من األفعال التالي ة: 94)

، ق اد .  ى، ق صَّ ، ك و  ط ، ف ت ح  ر   خ 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 وع ُكل  من الُمشتق ات الت الي ة:(: بي ِّن ن95)

طار. اثة، م  م،  ِمذراة، ب حَّ ْنج  ل، م   ُسفلى، مصطاف، حسناء  ِمعوان، م صون،  ِمعو 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

 (: استخرج خمسة ُمشتق ات ُمختلفة من األبيات الت الي ة, ثُم  بي ِّن  نوع ُكل ِّ منها: 96)

ـي - ــريني مرارة         وإنـ  ـــــي ل ُحــْلو  ت عتـ  د وإنـ  اك  ِلمــــا لـــم أُع ــــوَّ  ل ترَّ

اُر والعُْشبا -  ما زال  ي ْطلُُب ِرفـــد  البحِر ُمجتهد ا        للبِر ِ حت ى  ارتدى النُّوَّ

ْحدودُ  - ْيفُــُهــــــم        عـن الِقرى وعِن الت ِـرحاِل م  ْلُت بكَّذ ابيـــن ض   إن ي نز 

م   - كاني عد دُ النُّجـــوم و  م  نِزِل األضيــافو  م  ــأوى الكرام و   ْنِزلــــي        م 

 

 (: امأل الناقص في الجدول,  واضبط جميع الكلمات فيه بالشكل التام: 97)

 اسم المفعول اسم الفاعل الوزن الفعل

    ات زن

  ُمشاِرك  

    

 مقام   

    هن أ
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 واسم اآللة واضبطها جميعا  (: صغ من األفعال التالية اسم الفاعل واسم المفعول98)

، م  ر       بالشكل التام (:  اد  ن، ق  ز  فِئ ، و  ا، د  ح  ش 

 

ا يلي خمسة مشتقات مختلفة, وبين نوع كل  منها: 99)  (: استخرج مم 

 بالمحتفلين. يغصُّ  هيكان المل -

 المراد بالت من ي. الُ ن ال يُ  -

 يقولون في المدح: هو أذكى من إياس. -

اح.يمشي األسى دا -   خلي متغلغال بين العروق كمبضع الجر 

 

ا يلي, مراعيا أنواع المشتقات الواردة بين  غْ (: صُ 100)   المشتقات المطلوبة لكل فعل مم 

 قوسين: 

 (مشب هة، صيغة مبالغة، اسم تفضيل صفةشد         ) -

 ()اسم مكان، اسم فاعل، اسم مفعولاختبر      -

 (ة، اسم مفعول)اسم فاعل، اسم آل قلى        -

 

 (: ُصغ من الجذور التالي ة خمسة ُمشتق ات ُمختلفة, واضبطها ثُم  بي ِّن نوع ُكل ِّ منها:101) ָָ

     أ،و،ي.       ق،و،م.          ص،ع،د.          ر،ب،ي.     د، ر،ج.        

............................................................................................................................. 

 

(: صغ من األفعال التالية اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر, واضبطها جميعا 102)

 : بالش كل التام  

، ساوى، عاش، أعاد      رجا، استل 

............................................................................................................................. 
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ا يلي خمسة مشتقات مختلفة, وبي ن نوع كل  منها: 103)  (: استخرج مم 

 إن  غدا لناظره قريب. -

 أصبح السفح ملعبا للن سور          فاغضبي يا ذرى الجبال وثوري. -

 هم يدا، ختمـــوا.ال تطلبن  كريما بعد رؤيتـه          إن الكرام بأسخا -

 إن  عدد الكواكب السي ارة المعروفة لنا محدود. -

تَّىٰ " - م  ِهي  ح  ْطل عِ اْلف ْجِر"  س ال   (.5)القدر: م 

 

 (: ُصُغ من األفعال التالية اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة, واضبطها104)

 ساد، رضي، غضب، كرم، سعد.       جميعا بالشكل الت ام: 

.................................................................................................................... 

 

 (: أكمل الكلمات الناقصة في الجدول التالي, واضبطها بالش كل الت ام:105)

 المصدر اسم المفعول اسم الفاعل الفعل الماضي

    أعد  

   زموجِ  

  ممتاز  

 اِصطفاء   

 

ا يلي خمسة ُمشتق ات ُمختلفة, وبي ِّن نوع ُكل ِّ منها: 106)  (: استخرج مم 

 يذُمُّ الن اُس ُكلُّ غد ار، ويحذرونه ُكلَّ الحذر. -

ِ لومة الئم.  -  ال تخش  في قوِل الحق 

 الذ ي  يعرُف كيف يُدافع عن نفسه. -

رة. - ْلُت أمِس في الُمختبر أدواٍت ُمط و   استعم 

 أصبح الم صعدُ ضروريًّا جدًّا لمثِل هذه البناياِت. -
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  :(: أكمل الكلمات الناقصة في الجدول التالي, واضبطها جميعا بالش كل الت ام  107)

 المصدر اسم المفعول اسم الفاعل الفعل

    ضاعف

   دجد ِ مُ  

  مستعاد  

    أقال

    تحد ى

 

ا ُمشتقًّا واحد ا, وبي ِّن نوعه:(: استخرج  من ُكل ِّ ُجملة من الجُ 108)  مل التالي ة اسم 

 يُعاق ُب الجاني على ما ارتكب من جناياتٍ  -

- .ِ ُز النَّصُّ على الكالم المنِفي   يُرك ِ

 يبدو أنَّك تُِحُب أن تقضي  وقتك في المكتبة -

صاِص يحتاج إلى ِمبراة. -  من يستعمل أقالم الر ِ

 ؤاد.أخوك فصيح الل ِساِن ذكيُّ الفُ  -

 

ا يلي خمسة أسماء ُمشتق ة  من أنواعٍ ُمختلفٍة, وبي ِّن نوع ُكل ِّ منها: 109)  (: استخرج مم 

 ظلَِّت الدُّوُر آهلة  والنُّفوُس آمنة . - 

 أنت  أحبُّ الن اس إلى قلبي. -

ل ْكت هُ. -  إذا أنت  أكرْمت  الكريم  م 

ِر. -  ال تُرى الجراثيُم إال  بالِمْجه 

ال  في أوراقنا. ُكلُّ ذلك  -  كان ُمس جَّ
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قَات الفصل  الس ابِّع: ُمتَفَر 

 

 ( اقرأ البيتين التاليين ثم أجب عما يليهما من أسئلة:110)

 

 

ده الثُّالثي: 111)  (: اُكتُب وزن ُكل ِّ من األفعال الَمزيدةِّ الت الي ة, ثُم  رد  ُكال  منها إلى ُمجر 

، أن ، ت عاهد ، استقام، انتشر، أجرى، جد د، تفاهمتُم، استقبلوا،  تقد مي،   هياحتدَّ ، ترق ى ، استجار 

، ت وانى، انت رَّ ، استم  هَّم  عن، اد عى،  استردَّ، تلق ى ، كافأ ، ازداد، ت و  .هيانتهينا،  أسر  رَّ  ، احم 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

 (: أكمل الجدول التالي:112)

 إسناد نون النسوة إسناد واو الجماعة الميزان الصرفي الفعل

    استلقى

    احتل  

    رمى

    أقال

    نأى
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ا يلي خمسة أفعال مزيدة, ثُم  بي ِّن  الوزن الص رفي ) في الماضي113)  (: استخرج مم 

 لكل فعل:الُمفرد( , والجذر الثُّالثي  

 هل تُستعادُ أي امنا  الماضي ة؟ -

 ُحل ة. هيدانت المدينة بأباز -

ْن تأن ى نال  ما تمن ى. -  م 

 ما ِزلتُم تقيمون في المكاِن نفسه. -

 إذا ساواك بنفسه فما ظلمك. -

 

 (: استخرج من ُكل ِّ ُجملة  من الُجمل التالي ة فعال مزيد ا, ثُم  عي ِّن  وزنه الص رفي: 114)

 من أذاع الحديث الذي دار بيننا. -

ا إلى الحل ِ الُمناسب.وهكذا اهتدى  -  أخير 

ا من خبرات سابقيه. -  ال شكَّ أنَّهُ قد استفاد كثير 

 بعد أن وافق على الشُّروط عاد وطلب مهلة جديدة للتَّفكير. -

 أما رأْيت  كيف انساق وراء عاطفته؟! -

 

ح ما حدث من إبدال في الكلمات التالية, مبينا وزنها: ( 115)  وض ِّ

 

 اصطناع. -.                          ازدحام -          

 ات ِق اد. -          مزدهر.                 -          

 ات ِساع. -ُمتَّسر.                             -          

 ازد ه ى. -           اتَّفق.                    -          

 يظطلُم                                     -    يدَّكر.                          -          

ن ْعتُك  ِلن ْفِسي" -           اصطفى.               -           اْصط   (.41)طه: " و 

 اتَّس ر   -           اد خار.                  -          

 يدَِّعي -           تتقون.                  -          

 به. ادَِّهنُواكلوا الزيت و -          
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 ريبات متنوعةتد

 

 السؤال األول:

ُسول  هللا صلى هللا  : س ِمْعُت ر  ِضي  هللاُ ع ْنهُ ق ال  ر  بِن الخطَّاِب ر  ْفٍص ُعم  عن أ ِميِر الُمؤِمنِين  أ بي ح 

اُل بالن ِيَّاِت وإنَّما لُكل ِ اْمِرىٍء ما  تُهُ إلى هللا عليه وسلم ي قُوُل: "إِنَّما األ ْعم  ْن كان ْت ِهْجر  ى، ف م  ن و 

تُهُ إ تُهُ ِلدُْنيا يُِصيبُها أو اْمرأةٍ ي ْنِكُحها ف ِهْجر  ْن كان ْت ِهْجر  ُسوِلِه، وم  تُهُ إلى هللاِ ور  ُسوِلِه ف ِهْجر        لى ور 

ر  إليه".  ما ه اج 

 أ ـ أعرب الكلمات اآلتية من الحديث:

ى ما»  -1 « : ن و 

............................................................................................................. 

«: يُِصيبُها» -2 

......................................................................................................................... 

ر  » -3    :  «ُعم 

.............................................................................................................. 

نْ »أين خبر اسم الشرط  –ب  تُهُ »في قوله: « م  ْن كان ْت ِهْجر   « ف م 

.................................................................................................................. 

 جر استخرج من الحديث اسما  موصوال في محل -ج 

.................................................................................................................. 
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 السُّؤال الثاني:

تُؤِمن  باهللِ، ومالِئك تِِه وُكتُبِِه، ورُسِلِه، والي ْوِم اآلِخِر،  : ف أ ْخبرني عن اإِليمان. قال: أ نقال

اهُ فإنْ  أ نَّك  ت ر  ِه. قال صدقت. قال : فأْخبرني ع ِن اإلْحساِن. قال: أْن ت ْعبُد  هللا ك  ْيِرِه وش ر ِ  وتُؤِمن  باْلق د ِر خ 

اك. قال: فأ خبرني ع ِن السَّ  اهُ فإنَّهُ ي ر  ْسؤوُل عنها بأ ْعل م  من السَّائِِل" .ل ْم ت ُكْن ت ر   اعِة، قال: ما الم 

 * استخرج من الحديث:

      .بدل بعض من كل.1

 ..اسما  معربا  بحركة مقدرة، وأعربه2

 را حذف مبتدؤه للعلم به..خب3

 اإلعراب.. نعتا  وبين محله من 4 

 . جملة وقعت خبرا  لناسخ:  5
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 السؤال الثالث:

ْحمن عبِد هللا بِن مسعوٍد رضي هللا عنه قال: حدَّث نا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم  عن أبي عْبِد الرَّ

ْصدوق: ادُق الم  ل ق ة  ِمثْل  " وُهو  الصَّ ه أْربعين  يْوما  نُْطف ة ، ثُمَّ ي ُكوُن ع  ْلقُهُ في ب ْطِن أُم ِ ُع خ  د ُكْم يُْجم  إن أ ح 

ُر بأْرب عِ كلماٍت: ذلك، ثُمَّ ي ُكون ُمضْ  وح  ويُؤم  لُك ف ي ْنفُخ فيه الرُّ  ِمثْل  ذلك، ثُمَّ يُْرس ُل إليه الم 
         غ ة 

ِل أ ُل بع م  د ُكْم لي ْعم  هللاِ الَّذي ال إله غ ْيُرهُ إنَّ أ ح  ِلِه وش قي  أو س عيد ، ف و  ِلِه وع م  نَِّة بِك تِْب ِرْزقِِه وأ ج  ْهِل الج 

د ُكْم ما يُكو  حتى  ُل بع مُل أ ْهِل النَّاِر ف ي ْدُخلُها. وإنَّ أ ح  اع ، ف ي ْسبُق ع لْيه الِكتاُب ف ي ْعم  ن ب ْين هُ وب ْين ها إال ِذر 

ُل ِبع م   ل ْيِه الكتاُب، ف ي ْعم  اع ، ف ي ْسِبُق ع  ِل أ هل النَّاِر حتى ما ي ُكون ب ْين هُ وب ْين ها إال ِذر  ُل بِع م  ل ِل أهل ي ْعم 

 الجنَِّة ف ي ْدُخلُها ". رواه البخاري ومسلم.

 * أعرب ما يأتي من الحديث:

ُع: -1  يُْجم 

.................................................................................................................................................. 

أْربعين:  -2

.................................................................................................................................................. 

ِمثْل  :  -3

.................................................................................................................................................. 

:  ب ْين هُ  -4

.................................................................................................................................................. 

ُل:  -5 ل ي ْعم 

.................................................................................................................................................. 

ما ي ُكون ب ْين هُ:  -6

.................................................................................................................................................. 
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